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La invitația președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

LIBERIA, SAMUEL KANYON DOE

CEREMONIA PRIMIRII OE1C1ALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a pri
mit, miercuri 15 octombrie, pe miniștrii afacerilor externe ai

...... ■ .■ ■

statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care au luat 
parte la ședința de -la București. (Continuare in pagina a 
III-a). .

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

I

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, miercuri, 
15 octombrie, a sosit la București 
președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe, care efectuează 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

Vizita șefului statului liberian 
constituie un moment important în 
relațiile dintre cele două țări și po
poare, o contribuție semnificativă la

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

Început, miercuri. 15 octombrie, con
vorbirile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Republicii Liberia. Samuel 
Kanyon Doe.

Președintele .Nicolae Ceaușescu a 
adresat președintelui Samuel Kanyon 
Doe cordiale urări de bun venit șl 
a salutat vizita pe care o efectuea
ză in România, subliniind că aceas
ta pune in evidență bunele relații 
româno-liberiene. precum și dorința 
comună de a întări și mai mult con
lucrarea dintre cele două țări, atit pe 
tărim bilateral, cit și in sfera vie
ții internaționale, corespunzător voin
ței si aspirațiilor de pace si progres 
ale ambelor popoare.

Președintele Samuel Kanyon Doe 
a mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru căldura cu care 
a fost intimpinat.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
Satisfacția de a se întîlni și a avea 
un schimb de păreri in probleme de 

Întărirea prieteniei și colaborării 
româno-liberiene, in irtteresul re
ciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Ceremonia primirii oficiale a 
Înaltului oaspete a avut loc pe 
platoul din fața Palatului Republicii, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale României și Liberiei.

Numeroși oameni ai muncii din 
Capitală, aflați in Piața Re
publicii, au făcut președinților 

interes reciproc, manifestîndu-și în
crederea că actualul dialog la nivel 
înalt. Înțelegerile la care se va a- 
junge vor conferi noi dimensiuni 
colaborării româno-liberiene.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Samuel Kanyon Doe au continuat 
apoi convorbirile în prezenta celor 
două delegații.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Cornel 

Pacoste, viceprim-ministru al gu
vernului. Stefan Bîrlea, președinte
le Comitetului de Stat al Planifică
rii. Gheorghe David, ministrul agri
culturii. Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco*  
nomiee' internaționale. Marin Ne- 
delcu. ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Pavel Aron, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor. Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Marin Ivașcu. vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale. 
Constantin Mitea Și Nicolae 
Mihalache. consilieri ai președinte

Nicolae Ceaușescu și Samuel Kanyon 
Doe o călduroasă manifestare de 
stimă și prețuire. Prin puternice a- 
plauze, cei prezenți au dat expresie 
convingerii că actuala întîlnire la 
nivel înalt româno-liberiană va des
chide o etapă calitativ superioară 
în evoluția relațiilor dintre popoare
le român și liberian, animate de do-
(Continuare în pag. a III-a) 

lui Republicii Socialiste România, 
Petre Tănăsie. director în M.A.E.

Din partea liberiană — H. Q. Tay
lor, membru al Senatului ; Alfred B. 
Curtis, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților ; J. Bernard Blamo. 
ministrul afacerilor externe ; Paul 
Jeffi, ministrul planificării și aface
rilor economice ; Mcleod Darpoh. 
ministrul comerțului, industriei si 
transporturilor ; Gblorzuo Toweh. 
ministrul agriculturii; E. Harding 
Smythe, consilier al președintelui 
pentru securitatea națională; J. 
Charles Hansford, ambasador, șeful 
protocolului Palatului Prezidențial ; 
Jonathan C. Taylor, adjunct al mi
nistrului de stat pentru lucrările pu
blice ; Emmanuel L. Shaw II, ad
junct al ministrului pentru coopera
re internațională ; R. Webster Simp
son. însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Liberia la Bucu
rești.

tn acest cadru au fost examinate 
(Continuare în pag. a III-a)

Stimați tovarâși,
Aș dori, în numele conducerii 

noastre de partid și de stat, al meu 
personal, să salut în mod călduros 
pe toți miniștrii participant la 
ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul 0 la Varșovia.

Noi dăm o apreciere deosebită 
activității desfășurate în cadrul 
acestei ședințe și înțelegerilor care 
s-au realizat cu privire la activi
tatea statelor noastre in direcția 
dezarmării. în primul rind a 
dezarmării nucleare, a păcii și co
laborării internaționale.

Salutăm faptul că s-a ajuns la 
un acord deplin și că hotărîrile au 
fost luate în deplină .unanimitate. 
Se poate spune că aceasta va con
tribui, fără îndoială, la întărirea 
colaborării, solidarității și unității 
statelor noastre, precum și la 
participarea lor mai activă la solu
ționarea problemelor com'plexe ale 
vieții internaționale.

într-adevăr, situația internațio
nală continuă să fie deosebit de 
gravă. S-au acumulat multe pro
bleme și, din păcate, în cursul 
acestui an au continuat să se mai 
adauge noi elemente care au com
plicat într-un anumit sens situația 
internațională. Mai cu seamă a 

. continuat cursa înarmărilor, am
plasarea de noi arme nucleare în 
Euț-opa, Statele Unite ale Americii 
au continuat experiențele nuclea
re. Au avut loc, după cum este 
bine cunoscut, o serie de acțiuni 
de forță Împotriva unor state in
dependente.

S-a întîmplat ca ședința Comi
tetului miniștrilor afacerilor exter
ne ai țărilor Tratatului de la Var
șovia să aibă loc imediat după 
intîlnirea din Islanda, dintre secre
tarul general al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Mihail 
Gorbaciov. și președintele Statelor 
Unite ale Americii. Ronald Reagan. 
Rezultatele acestei întîlniri sînt 
deja cunoscute pe larg, atît din 
informările pe care le-am primit 
— și le-ați primit și dumneavoasL 
tră direct — cît și din declara
țiile publice făcute atît de secre
tarul general al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, cît și de 
președintele Statelor Unite, ale 
Americii.

România, și cred că și țările 
dumneavoastră — ca aproape toate 

statele lumii — au așteptat ca în- 
tîlnirea să se încheie cu unele re
zultate care, să ducă la inițierea 
unui proces de îmbunătățire a si
tuației internaționale. Trebuie să 
vă spun deschis, nu am avut nici
odată iluzia că. la această întil- 
nire. se vor soluționa în mod ho- 
tărît problemele complexe ale vie
ții internaționale, inclusiv proble
ma armelor nucleare ; dar am aș
teptat unele rezultate reale, pași 
concreți in această direcție.

Așa cum s-a declarat deja, și 
curp este cunoscut, intîlnirea s-a 
încheiat fără rezultate. Mulți o 
caracterizează ca un eșec. în orice 
caz. noi considerăm că rezultatele 
acestei întîlniri nu au corespuns 
așteptărilor popoarelor, opiniei pu
blice internaționale. Va trebui, 
desigur, să mai reflectăm și vom 
avea prilejul să mai discutăim des
pre aceasta.

Si noi apreciem pozitiv și con
siderăm propunerile prezentate de 
tovarășul Gorbaciov, de Uniunea 
Sovietică, la această întîlnire ca 
foarte importante — și regretăm 
că nu s-a ajuns la nici o înțele
gere reală în aceste probleme. 
Unii spun că au primit aceste re
zultate „cu dezamăgire'*.  Cred că 
nu este poate termenul cel mai 
potrivit, pentru că dezamăgirea 
poate duce la concluzia că nu se 
poate face nimic.

Noi considerăm că este necesar 
să tragem concluziile corespunză
toare din terminarea fără rezulta
te a acestei întîlniri, pentru a sta
bili cum să se acționeze în viitor 
spre a determina realizarea unor 
acorduri corespunzătoare în pro
blemele aflate în discuție. Aceasta 
presupune, după părerea noastră, 
o intensificare a eforturilor țărilor 
socialiste participante la Tratatul 
de la Varșovia, o intensificare a 
luptei popoarelor europene, a tu
turor popoarelor — pentru că pri
ma concluzie care se poate trage 
este că, fără o participare activă 
a popoarelor, a tuturor statelor, nu 
se vor putea soluționa problemele 
dezarmării și păcii. în fond. în
cheierea fără rezultate reale a 
acestei întîlniri trebuie să pri
mească un răspuns hotărît în sen
sul intensificării activității mase
lor populare, a popoarelor, a sta
telor noastre în direcția dezarmării 
și păcii. '

Așa cum a reieșit din declara
țiile ce s-au făcut. îndeosebi din 
declarația tovarășului Gorbaciov, 
asupra problemelor în discuție s-a 
ajuns la o serie de puncte de ve
dere comune. Aceasta presupune 
că. este posibil ca, în problemele 
fundamentale, să se găsească 
calea înțelegerii. După părerea 
noastră, trebuie să facem totul ca 
să se treacă la soluționarea unora 
din problemele în care s-a ajuns 
la un acord sau la aceleași puncte 
de vedere. Noi considerăm că tre
buie dată întîietate problemelor 
dip Europa, unde se pare că există 
o apropiere mare a punctelor de 
vedere cu privire la eliminarea 
totală a rachetelor cu rază medie 
de acțiune — ceea ce ar fi un 
mare succes — și la începerea tra
tativelor pentru eliminarea totală 
a armelor nucleare din Europa.

După părerea noastră. în urmă
toarea perioadă ar trebui să ne 
concentrăm în mod deosebit for
țele. să intensificăm contactele cu 
celelalte stațe din Europa. în pri
mul rînd cu cele din N.A.T.O., 
pentru a determina realizarea 
unui acord necesar în direcția 
aceasta. Realizarea unui asemenea 
acord ar avea o importantă poli
tică deosebită și ar deschide calea 
soluționării și celorlalte probleme, 
în spiritul propunerilor formulate 
de Uniunea Sovietică.

Noi considerăm că problemele 
armelor nucleare din Europa se 
pot soluționa fără a le lega de 
întregul pachet de probleme — și 
ele nu sînt în nici un fel legate 
nici de problema Tratatului din 
1972 — și, ca atare, pot fi abordate 
și soluționate independent. Sînt 
alte probleme care. într-adevăr. au 
o strînsă legătură — înțelegem 
bine acest lucru — dar. după păre
rea noastră, trebuie să acționăm 
pentru soluționarea nu neapărat 
globală a tuturor problemelor, ci 
pe etape — și una din aceste 
etape ar fi soluționarea proble
melor’ eliminării rachetelor din 
Europa.

Legat de aceasta. în conformi
tate cu ceea ce am stabilit la Bu
dapesta în Apelul-program. tre
buie să intensificăm activitatea 
pentru reducerea armamentelor 
convenționale în Europa cu 25 la 
sută pînă în 1990. ceea ce va crea 
condiții mai bune pentru mărirea 
încrederii și eliminarea unor re

zerve pe care le mai au unele sta
te vest-europene în legătură cu 
renunțarea . la armele nucleare 
fără a se trece și la reducerea ar
melor convenționale. Deci propu
nerea pe care noi am adoptat-o în 
unanimitate la Budapesta — și 
care are o mare însemnătate 
trebuie să o promovăm cu toată 
hotărîrea și să acționăm cu fer
mitate in direcția realizării ei.

Noi susținem pe deplin toate 
propunerile Uniunii Sovietice și 
considerăm că trebuie să facem 
totul pentru a se ajunge la solu
ționarea tuturor problemelor. însă 
nu neapărat condiționat de solu
ționarea globală a tuturor acestora 
în același timp. în decursul a zeci 
de ani s-au adunat atît de multe 
probleme, atît de multă neîncie*  
dere, îneît este greu ca toate aces
te probleme să fie soluționate în
tr-un timp foarte scurt.

Considerăm că trebuie să inten
sificăm lupta pentru renunțarea 
definitivă Ia experiențele nucleare, 
să intensificăm activitatea pentru 
a se renunța la programul Statelor 
Unite, al președintelui Reagan 
privind așa-zisul „război al ștele- 
lor“ — cu atît mai mult, cu cît în 
înseși S.U.A. sînt forțe puternice 
care se pronunță împotrivă și în
țeleg că acest program nu este în 
nici un fel în interesul. Statelor 
Unite ale Americii, nu servește 
păcii ; dimpotrivă, constituie un 
obstacol în calea progresului spre 
dezarmare și pace.

Acestea sînt primele gînduri ale 
noastre în legătură cu concluziile 
trase după încheierea întîlnirji din 
Islanda dintre conducătorii sovie
tic și american. Și noi considerăm 
că nu trebuie să dramatizăm lu
crurile, că trebuie să tragem con
cluzii și să fim și mai activi în 
toate problemele, că este posibil să 
ajungem la soluționarea lor, Ia 
dezarmare și pace.

Sînt bucuros că în Comunicatul 
pe care l-ați, adoptat se exprimă 
hotărîrea țărilor noastre de a. 
acționa în direcția aceasta. Româ
nia este hotărîtă să facă totul in 
această privință !

Noi considerăm că trebuie să 
trecem de la vorbe la fapte. în 
acest sens, am și hotărît — și vom 
supune la sesiunea Marii Adunări 
Naționale, care va avea loc săp-
(Continuare în pag. a III-a)

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI SAMUEL KANYON DOE

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, miercuri, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Republicii 
Liberia, Samuel Kanyon Doe, la 
Palatul Consiliului de Stat.

La dineu au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători

ai unor instituții centrale, alte per
soane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele Re
publicii Liberia în țara noastră.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească,

președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe au 
rostit toasturi, urmărite cu atenție 
și subliniate de aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Samuel Kanyon Doe

Domnule președinte Samuel Kanyon 
Doe,

Stimați oaspeți din Republica 
Liberia,

Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă 

adresez dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și colaboratorilor care vă 
însoțesc. cele mai calde urări de bun 
venit in România.

Vizita pe care o faceți in țara noas
tră constituie o expresie a cursului 
pozitiv al relațiilor de prietenie si 
colaborare româno-liberiene, a do
rinței comune de a le da dimensiuni 
și mai largi, corespunzător intereselor 
de progres și dezvoltare independen
tă ale popoarelor noastre, de pace 
și înțelegere internațională.

Apreciem că există toate condițiile 
pentru amplificarea și diversificarea 
raporturilor economice, pentru creș
terea însemnată a schimburilor co
merciale, precum și pentru angajarea, 
pe baze reciproc avantajoase, a unor 
acțiuni de colaborare și cooperare in 
industrie, agricultură, ca și in alte 
sectoare de interes comun.

Intensificarea eforturilor și preocu
părilor noastre pentru punerea in 
valoare a acestor posibilități, prin 
convenirea unor înțelegeri și acorduri 
de lungă durată, va conferi stabilita
te și perspectivă relațiilor româno- 
liberiene.

Situația internațională continuă să 
se mențină deosebit de gravă și com
plexă. ca urmare a intensificării
(Continuare in pag. a III-a)

Domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate doamne și stimați domni,
Sînt foarte fericit că mă aflu aici, 

în această țară, ca răspuns la ama
bila invitație care mi-a fost adresa
tă de a vizita măreața dumneavoas
tră țară. în numele delegației mele 
și al meu personal, doresc să exprim 
profunde mulțumiri și deosebita 
noastră apreciere pentru acest di
neu oferit in onoarea noastră, pre
cum și pentru calda primire pe care 
dumneavoastră, domnule președinte, 
guvernul României și poporul ro
mân ne-au acordat-o chiar de la 
sosire.

Ospitalitatea și prietenia cu care 
am fost înconjurați, domnule pre

ședinte, fac în mare măsură șede
rea noastră plăcută și utilă. Totoda
tă, căldura cu care sintem primiți 
constituie o dovadă elocventă a cor
dialității care caracterizează rapor
turile dintre țările noastre, de la 
stabilirea relațiilor diplomatice.

Noi păstrăm vie în memorie vizita 
efectuată de dumneavoastră in Libe
ria, în 1974, care a dat noi dimen
siuni relațiilor’noastre politice și, de 
asemenea, a condus la dezvoltarea 
colaborării noastre bilaterale.

în acest context, prezența noastră 
în România are o semnificație spe
cială, atit pentru relațiile noastre bi
laterale, cit și pgntru colaborarea 
noastră pe plan internațional.

Trebuie menționat faptul că, de-a
(Continuare în pag. a III-a)
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TRANSPORTULUI RECOLTEI!
Brăila: SE REDUCE DECALAJUL DINTRE 

CANTITĂȚILE RECOLTATE Șl CELE LIVRATE

Bihor: PORUMBUL ESTE DEPOZITAT

CU GRILĂ DE BUNI GOSPODARI

Măsuri ferme pentru accelerarea 
ritmului de lucru pe șantiere

l în Județul Brăila, datorită unei pu- 
' ternice mobilizări de forte, numai in 

primele două Zile ale acestei săptă- 
mîni, s-au cărat din cimp ■ peste 
100 000 tone de porumb, sfeclă de 
zahăr, orez, legume, cartofi, stru
guri și furaje, decalajul dintre pro
ducția strînsă și cea livrată reducîn- 
du-se considerabil. Cu toate acestea, 
cantități apreciabile de porumb 
se află încă in grămezi pe 
cimp. Principala acțiune „la zi" 
continuă să rămînăj deci folosirea 
cu maximum de randament a mij- 

! toacelor de transport. „Se putea 
1 transporta mai mult dacă peste tot 
; se acționa cu răspundere — aprecia

ză ing. Radu Becleanu, directorul
I direcției agricole județene. Din ipo- 
i tive care înctep cu organizarea și 
| sfîrșes# cu disciplina, cu aceleași 
i mijloace și in aceleași condiții, unii 

cară de două ori mai mult deCît alții.
I Dacă unitățile din consiliile agroin-
■ dustriale Ianca și Dudești, întreprin- 
i derile agricole de stat Mircea Vodă, 
i Făurei și Măxineni realizează între

4,2 și 6 curse pe zi, in cooperativele 
1 din consiliile agroindustriale Bărăga- 

nu și Romanu, numărul curselor 
’ efectuate zilnic nu depășește trei".

în baza de recepție unde livrează 
producția cooperativele agricole Ca- 
zasu, Scorțaru Nou, Siliștea, Sihlea- 

; nu, I.A.S. Baldovidești, Tichilești ș.a. 
este un clu-te vino de mașini, trac-

■ toare cu remorci și căruțe. Cantită
țile transportate au atins marți cota

1 maximă, adică a fost cărat de trei 
i ori mai mult porumb și orez decît în 

zilele precedente. Explicația constă 
l în eliminarea staționărilor la încăr

care prin participarea la această lu-
■ erare a unui număr sporit de oameni 

,. și utilaje. Extinderea preluării me- 
j eanice a porumbului a permis, de 
‘ asemenea, dublarea cantităților de 
’ porumb depozitate zilnic de fabri- 
' ca de nutrețuri combinate din 
! Brăila. Scad în fiecare zi stocU- 
; - rile de porumb din cimp in 
( cooperativele agricole din consi- 
j liul agroindustrial Ianca. Asis- 
; tăm dimineața la o acțiune inițiată 
’■ de conducerea acestui consiliu. Din 
I localitățile învecinate au fost aduși 

170 de- oameni care să ajute la des- 
ț cărcarea mașinilor nebasculante. ’ 
; Efectul s-a putut observa imediat ce 
$ aceștia au început lucrul : de la 40 
i de minute staționare la descărcat s-a 

ajuns la mai puțin de 20 de minute.
; .Astfel, numeroase mașini nebascu- 
v lan te de la C.A.P. Mircea Vodă, 
; Plopu, Ianca, Perișoru, Lișcoteanca 

au reușit să efectueze pînă la ora 
; 15 cite 4 curse fiecare. De la Ionel 
j Danciu, șeful bazei, aflăm că la creș

terea substanțială a cantităților de 
t porumb preluate a contribuit in, bună 
i măsură transportul în timpul nopții 
I a cite 300—400 de tone de porumb.
! în cooperativei^ agricole din conși-

Jiul agroindustrial bărăganu. cîmpul
■ este plin, de grămezi de porumb. Pe 

poarta bazei de recepție intră din 
cînd în cind cite un camion sau o

i căruță. în ziua documentării noastre 
• s-a primit abia o treime din cit se 
ț prevăzuse. Cauzele nerespectării gra- 
!■ ficelor de livrare aveam să le aflăm 
‘ la C.A.P. Bărăganu. Distanța intre 

locurile unde se află porumbul si 
baza de recepție nu depășește 4 km,

Permanent în atenție: înfăptuirea Programului cu privire
la organizarea teritoriului și creșterea fertilității solurilor
în marea lor majoritate, pămln- 

t'urile din județul Dîmbovița sint 
formate din soluri argiloase. foarte 
grele, cu o permeabilitate scăzută și 
drenaj interior deficitar, avind un 
grad ridicat de compactare, ceea ce 
duce lâ băltirea apelor din precipi
tații pe .mari suprafețe. 33 la sută 
din aceste soluri au o aciditate ri
dicată, iar 41 la sută din ele sînt la 
limita la care este nevoie să fie 
ameliorate. Conținutul de _ humus, 
ca principal indicator al stării de 
fertilitate naturală, pe 61 la sută din 
suprafața agricolă a județului, are 
valori scăzute și foarte scăzute. Sînt 
numai cîteva din însușirile naturale 
ale solurilor din această zonă care 
evidențiază pregnant necesitatea e- 
fectuării unor ample lucrări agrope- 
doameliorative pentru ridicarea po
tențialului lor productiv, ca o con
diție esențială pentru realizarea de 
producții mari, sigure și stabile, la 
nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare.

în județul Dîmbovița, asemenea 
lucrări de ameliorare a pămintului 
— administrarea de îngrășăminte 
organice, aplicarea de amendamen
te calcaroase pentru corectarea aci
dității solului, scarificarea și afîna- 
rea profundă a terenurilor puternic 
compactate — se efectuează de mai 
multi ani, dar ele nu au avut nici
odată amploarea cerută de dimen
siunea aceștei probleme. Abia din 
primăvara acestui an. lucrările de 
ameliorare specifice solurilor sărace 
au cunoscut aici, ca de altfel în în
treaga țară, o puternică revitalizare. 
Adoptarea din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Programului cu 
privire la organizarea teritoriului și 
creșterea fertilității solurilor in pe
rioada 1986—1990 a deschis un larg 
cîmp de acțiune pentru punerea in 
valoare a tuturor terenurilor slab 
productive. Evidențiind experiența 
bună pe care o avem, Îndeosebi a 
județului Olt, unde asemenea lucrări 
ou fost realizate pe suprafețe mari, 
cu rezultate în producție remarca
bile, la Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din agricultură, se
cretarul general al partidului a sub
liniat din nou necesitatea de a se 
lua toate măsurile si de a se asi
gura toate condițiile pentru ca în 
această toamnă lucrările ameliorati
ve și în special scarificarea solului 
să se execpte în toate județele co
respunzător cu prevederile progra
melor stabilite.

Sarcinile ce revin în acest sens 
județului Dîmbovița sint deosebit de 
complexe. în acest an este prevăzut 
să se administreze 1,1 milioane tone 
de îngrășăminte organice, să se a- 
plice amendamente calcaroase pe 
10 800 hectare, să se facă scarifica
rea pe 25 000 hectare și afînarea 
profundă a solului pe 10 000 hec
tare. Pretutindeni unde ne-am aflat 

ceea ce exclude din capul locului de
pozitarea temporară pe cimp. Cu 
toate acestea, camioanele și remor
cile au făcut numai cite 3 curse pe 
zi. „Cu încărcarea e simplu. O facem 
mecanic. Alta e problema la noi — 
ne spune vicepreședintele unității. 
Ion Neacșu. Nu avem oameni pentru 
depănușat". Din discuții aflăm că 100 
de lucrători de la sistemul de irigații 
din localitate au fost detașați la 
muncile agricole in Insula Mare a 
Brăilei, la Bărăganu urmind să fie 
aduși 300 de oameni din Brăila. Care 
este rațiunea acestei deplasări de 
forțe ? Trebuie arătat, totodată, că 
folosirea la transport a tractoarelor 
cu o singură remorcă sau a camioa
nelor fără remorcă dovedește că în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Bărăganu sînt serioase rezerve de in
tensificare a ritmului de lucru care 
trebuie puse în valoare.

Probleme deosebite. impuse de 
condițiile specifice de lucru, se ridi
că în Insula Mare a Brăilei, unde se 
află in grămezi pe cimp importante 
cantități de porumb. Potrivit progra
mului, întreaga producție urmează să 
fie transportată pină la Brăila pe 
Dunăre. în acest scop, au fost 
amenajate noi puncte- de în
cărcare a vaselor, altele au fost 
dotate cu utilaje suplimentare. Rit
mul de lucru este însă sub cel pre
văzut. La punctele de încărcare 
„Bălaia" și „Gingărășoaia", navele 
așteptau camioanele cu porumb, iar 
la „Blasova" se aflau pe platformă 
peste 600 tone de porumb, cantitate 
care creștea cu fiecare camion sosit 
din cimp. De la tovarășul Teodor 
Iurieț, directorul întreprinderii pen
tru contractarea, achiziționarea si 
păstrarea produselor agricole, aflăm 
cauzele acestei dereglări. „La Blaso
va n-a venit ieri nici o navă la în
cărcat. Așa se explică grămada mare 
de porumb de pe pistă. La celelalte 
două puncte, navele așteaptă pentru 
că nu funcționează bine transportul 
din cimp". Continuînd investigațiile, 
aflăm că navele repartizate pentru 
transportul producției din Insula 
Mare a Brăilei sînt suficiente. Atunci 
de ce nu sînt bine folosite ? Din 41 
de nave, 10 erau la încărcat, 10 aș
teptau să vină porumbul, 17, pline, 
erau în așteptare de șase-șapte 
zile și numai 4 se descărcau în- va
goane. „Circuitul porumbului este 
îngreunat de lipsa vagoanelor — con
tinuă directorul I.C.A.P.P.A. Brăila. 
De la începutul campaniei. Regionala 
C.F.-Galați nu asigură parcul de va
goane necesar".

Cele constatate în raidul întreprins 
în unități agricole din județul Brăi
la constituie o dovadă că exisță po
sibilități certe ca în cel mai sburt 
timp întreaga producție să fie pusă 
Ia adăpost. Pentru realizarea progra
mului de transport este necesar ca 
măsurile stabilite de comandamentul 
județean să fie traduse în practică 
in cel mai scurt timp.

lucian C1UBOTARU 
Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

în județ am avut imaginea unei am
ple desfășurări de forțe la executa
rea acestor lucrări. Deși recoltarea 
culturilor de toamnă este în plină 
desfășurare, iar insămînțarea ce
realelor păioase ește în ■ toi, prin- 
tr-o judicioasă organizare și re
partizare a forțelor, în toate uni
tățile cuprinse în program se lu
crează intens la aplicarea amenda
mentelor. la executarea scarificării 
și a afînării profunde. Rezultatele în
registrate pînă acum confirmă că 
există o bună stare de mobilizare, 
care dă garanția că. asigurîndu-se 
toate condițiile, prevederile pe a- 
cest an din programul județean vor 
putea fi realizate întocmai. Astfel, 
graficul stabilit de Ministerul A- 
griculturii pentru lunile august- 
septembrie, cară prevedea aplicarea 

Ample acțiuni de scarificare și aplicare 
de amendamente calcaroase pe terenurile 

slab productive din județul Dîmbovița

de amendamente pe 5 200 hectare, 
executarea scarificării pe 9 500 hec
tare si a subsolajului pe 4 900 hec
tare, a fost îndeplinit.

— Este posibil ca sarcinile pe 
care le avem în acest domeniu să 
le realizăm pină la sfirșitul anului 
— aprecia tovarășa Ioana Păun, secre
tar al comitetului județean de partid. 
La noi în județ, necesitatea amelio
rării terenurilor slab productive este 
bine înțeleasă. încă de la începutul 
anului, prin măsurile întreprinse s-g 
creat în toate unitățile agricole ca
drul organizatoric pentru realizarea 
prevederilor din program, așa incit 
pot spune că sîntem bine pregătiți 
pentru a face față sarcinilor pe care 
le avem în acest ’domeniu. Există 
însă și unele limite pe care nu le 
putem depăși doar cu posibilități 
locale.

Punem punct aici discuției pentru 
a vedea care este situația din teren. 
Nu a existat specialist de la orga
nele agricole județene sau din uni
tățile agricole cu care am stat de 
vorbă care să nu ne reliefeze 
intr-un fel sau altul eficiența 
deosebită a lucrărilor de ferti
lizare cu îngrășăminte naturale, 
scarificare și afinare profundă a 
solului. „Alături de realizarea 
unei densități optime de plante 
la hectar — remarca tovarășul Con
stantin Popescu, director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă ju
dețeană — acestea sînt cele mai ief
tine lucrări care pe terenurile noas
tre determină o creștere substanțială 
a producției. Problema esențială 
este să realizăm sarcinile din acest 
an și cele pînă in anul 1990. astfel 
îneît în continuare să Ie putem exe

în județul Bihor, acum, 
coltarea porumbului s-a 
forțele satelor 
transportul și 
ției aflate în 
cele 15 consilii 
tre care Valea

cînd re- 
încheiat, , 

sînt mobilizate la 
depozitarea produc- 
cîmp. Șapte dintre 
agroindustriale, în- 
lui Mihai, Săcueni,

Sălard, Sînmartin, Finiș, au de acum 
pusă la adăpost întreaga recoltă. 
Mai mult, obținînd recolte bune, 
numeroase unități agricole au livrat 
suplimentar la fondul de stat în
semnate cantități de porumb. Anali- 
zînd decalajul existent lâ un mo
ment dat intre recoltare și cantită
țile aflate în cimp, comitetul jude
țean de partid a întreprins măsuri 
ferme, menite să asigure afluirea 
către bazele de recepție, în urmă
toarele zile, a întregii producții pre
văzute.

întreprinderea de contractare, 
achiziționare și păstrare a produse
lor agricole, beneficiind și de spri
jinul altor unități economice din ju
deț, a sporit de circa patru ori in 
ultimii ani capacitatea de depozita
re în pătule, amenajind aproape 600 
de astfel de spații. Notabile sînt și 
preocupările pe linia mecanizării ac
tivității în baze. La silozul unde 
transportă unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Sînmartin am 
văzut la lucru un agregat alcătuit 
dintr-un buncăr vibrator (concepție
I.C.A.P.P.A.  Bihor), care „cerne" 
grăuntele desprinse de pe știuleți, o 
bandă casetată (furnizor „Unio" 
Satu Mare), la care se atașează încă 
o bandă .realizată tot de I.C.A.P.P.A. 
Bihor), montată pe un foișor ușor 
deplasabil, bandă care deversează 
știuleții in pătul și recuperează la 
întoarcere boabele strecurate prin 
patul-grătar. Este un agregat deo
sebit de eficient, cu o productivita
te de 50 tone pe oră și care înlătu
ră nu numai boabele scuturate, ci și 
o seamă de resturi vegetale (pănuși 
etc) care ar putea dăuna păstrării 
recoltei in bune condiții.

La C.A.P. Sîntana, județul Arad, mari cantități de porumb sint transportate
< cu atelajele

cuta ciclic, din patru in patru ani, 
pe toate suprafețele prevăzute. Nu
mai in acest fel această acțiune poa
te avea o eficientă maximă". „Pe 
terenuri din ultima categorie de 
fertilitate, situate la limita dintre 
deal și munte, dar care au fost sca- 
rificate. amendate și ■’fertilizate cu 
îngrășăminte naturale — ne spunea 
Florin Diaconu, inginerul-șef ai 
C.A.P. Picior de Munte — am obți
nut producții de peste 4 000 kg grîu 
și peste 6 000 kg porumb boabe. în 
medie, la hectar, față de sub o mie 
kilograme, cit este potențialul lor 
productiv natural. De aceea, realiza
rea acestor lucrări este pentru noi 
vitală. Ne-ar trebui însă mai multe 
utilaje grele pentru a realiza progra
mul pe suprafețele prevăzute". 
„Toată suprafața arabilă a coopera

tivei noastre — aflăm de la Gheor- 
ghe Burcea, inginerul-șef al C.A.P. 
Răscăieți — trebuie scărificată o 
dată la patru ani. și in mod obliga
toriu trebuie aplicate, concomitent, 
amendamente calcaroase pentru co
rectarea acidității. Dar amendamen
tele asigurate nu ne ajung pentru 
realizarea sarcinilor din program". 
„Pe 1 260 hectare am încheiat pri
mul ciclu de amendare și scarificare 
— reliefa Vasile Stana, inginerul- 
șef al C.A.P. Comișani. Pe aceste 
terenuri am ajuns la peste 9 000 kg 
porumb știuleți la hectar și la peste 
4 000 kg de grîu. Totuși, nu putem 
realiza scarificarea cum am dori. In 
unele perioade, tocmai cînd terenul 
era liber și se putea lucra din plin, 
utilajele au staționat din cauza lip
sei de motorină".

Acestea sînt avantajele lucrărilor 
de ameliorare prevăzute în progra
mul de creștere a fertilității soluri
lor, avantaje probate și de rezulta
tele multor altor unități agricole, 
dar și limitele care frînează realiza
rea lor întocmai. în legătură cu mo
dul de soluționare a acestor aspecte 
am. solicitat cîteva precizări tovară
șului Virgil Nicolescu. directorul ge
neral al direcției agricole județene.

— Este o realitate faptul — ne-a 
spus interlocutorul — că. deși avem 
unele rezultate bune în ce privește 
executarea lucrărilor pentru crește
rea fertilității solurilor, realizarea lor 
la nivelul stabilit este condiționată 
de rezolvarea unor probleme ce tin 
de competenta organelor agricole 
centrale de resort. Cel mai acut re
simțim lipsa utilajelor grele, parcul 
existent fiind subdimensionat com
parativ cu volumul lucrărilor de sca

Am urmărit, pe parcursul raidu
lui întreprins, modul în care se ac
ționează in consiliile agroindustria
le pentru transportul recoltei. La 
Sinnicolau Român, Gepiu, Avram 
Iancu. Tulea, Batăr se transportau 
ultimele cantități de porumb din 
cîmp. Este pozitiv faptul că in uni
tăți. pe platformele de solarizare și 
la'centrele unice de păstrare a re
coltei erau constituite echipe care 
asigurau prefirarea porumbului, cel 
cu umiditate mai ridicată luînd 
drumul fabricilor de nutrețuri. „Așa 
cer "bunul simț, grija pentru gospo
dărirea recoltei. Pentru fiecare 
știulete s-a depus muncă și ar fi 
păcat să pierdem producție prin 
depreciere in timpul depozitării", 
ține să precizeze Sorin Matei, ingl- 
nerul-șef al C.A.P, Batăr. Eforturi 
dublate și de strădaniile celor din 
bazele de recepție, unde activitatea 
este organizată in trei schimburi. O 
notă critică totuși : la baza Cefa, 
folia de polietilenă care acoperă 
arioaiele nu are distanța necesară 
unei aerisiri normale, puțind favori
za .condensul, implicit deprecierea 
știuleților. în plus, nu poate fi omis 
nici faptul că unele baze — Beiuș, 
Ținea, Sălard — sint neîncăpătoare, 
în mod deosebit, la Beiuș se impune 
găsirea unui amplasament corespun
zător, urgență față de care Și foru
rile tutelare trebuie să manifeste 
interesul cuvenit.

Organizarea exemplară a activită
ții in cimp — la încărcat. iar în ba
zele de recepție — la descărcat este 
hotărîtoare pentru folosirea cu ran
dament maxim a fiecărui mijloc de 
transport. Ritmul înregistrat în ul
timele zile oferă garanția că în
treaga recoltă va fi pusă în cel mai 
scurt timp la adăpost.

Ioan EAZA
corespondentul „Scinteii” 

rificare cș-1 avem de realizat anual. 
Menționez că. pentru a nu rămine 
in urmă cu scarificarea solului, da
torită măsurilor luate de comitetul 
județean de partid, am putut folosi 
la această lucrare un mare număr 
de tractoare grele din unitățile In
dustriale. Dar aceasta este o soluție 
de moment. Pentru a putea executa 
scarificarea pe toate suprafețele pre
văzute anual, în perioadele optime, 
cind terenul este liber și se poate 
realiza o lucrare de calitate, este ne
voie ca parcul propriu al stațiuni
lor de mecanizare să crească cu încă 
cel puțin 50—55 de tractoare S-l 500. 
Strîns legat de folosirea cu randa
ment maxim a utilajelor destinate 
acestor .lucrări, se pune și problema 
asigurării în mod ritmic a cantități
lor necesare de combustibil. Consi
der, in acest sens, deosebit de utilă 
măsura luată de Ministerul Agricul
turii, după Consfătuirea cu activul 
de partid și de stat din agricultură, 
de a repartiza nominal cantitatea de 
combustibil destinată pentru execu
tarea scarificării și de â urmări fo
losirea lui numai în acest scop. La 
fel de important ar fi insă ca moto
rina repartizată in acest scop să fie 
și corelată din punct de vedere can
titativ "cu volumul efectiv al lucră
rilor ce-1 avem de executat.

Totodată, finind seama că acum 
este momentul cel mai indicat pen
tru administrarea amendamentelor 
calcaroase spre a putea fi apoi în
corporate în sol prin ■ arătură, este 
de menționat că nu avem în stoc 
nici un kilogram de amendamente. 
Furnizorii noștri — combinatele chi
mice din Turnu Măgurele, Craiova 
și Rîmnicu Vîlcea — mbtivează neli- 
vrarea cantităților prevăzute prin 
lipsa vagoanelor.

Am ținut să supunem atenției fac
torilor de resort aceste aspecte, care 
intr-un • fel sau altul limitează ’ac
țiunile menite să asigure creșterea 
fertilității solurilor, întrucît, în lunile 
octombrie și noiembrie, conform 
graficului stabilit de Ministerul A- 
griculturii, aceste lucrări trebuie ex
tinse pe noi suprafețe, cele de amen
dare — pe 5 250 hectare, de scarifi
care — pe 12 230 hectare, iar cele 
de afinare profundă — pe încă 4 000 
hectare. Este doar unul din argu
mentele care pledează convingător 
că, in lumina indicațiilor și a sar
cinilor trasate de secretarul general 
al partidului Ia Consfătuirea cu ac
tivul de partid și de stat din agri
cultură, organele agricole centrale 
și celelalte foruri de resort să asi
gure toate condițiile necesare — teh
nice și materiale — pentru ca obiec
tivele stabilite pentru acest an din 
programul privind creșterea fertili
tății solurilor să poată fi îndeplinite 
exemplar..

Aurel PAPAD1UC 
Gheorqhe MANEA

Dintre multiplele probleme care confruntă șantierele investițiilor pro
ductive. cea mai complexă și, totodată, cea mai actuală in această ul
timă perioadă a anului constă in intensificarea ritmului de montaj teh
nologic. In primul rind, pentru că punerea in funcțiune a zeci de obiec
tive și capacități noi este condiționată strict de montarea grabnică a 
unui însemnat volum de utilaje tehnologice. In al doilea rind. pentru 
că pe o serie de șantiere importante s-au acumulat din lunile prece
dente stocuri ridicate de utilaje încă nemontate. în timp ce cantități 
masive de mașini și echipamente tehnologice sint așteptate să sosească 
în continuare.

Evident, intensificarea ritmului de montaj cere o organizare cit mai 
judicioasă a muncii pe șantiere, mobilizarea tuturor forțelor, a între
gului potențial uman și tehnic de care dispun colectivele de mentori, 
folosirea la capacitate maximă a utilajelor de construcții și a timpu
lui de lucru, promovarea unor, tehnologii de execuție moderne, capa
bile să asigure scurtarea substanțială a ciclurilor de montaj.

Succesul deplin al eforturilor depuse de montori depinde, însă, ne
mijlocit și de sprijinul acordat de ceilalți factori angajați în procesul 
de realizare a investițiilor — constructori, beneficiari și furnizori. Deo
sebit de stringente in această’ privință sînt crearea fronturilor de montaj 
solicitate de montori și lichidarea rapidă a restanțelor in livrări. Ni
mic nu este mai important acum pentru unitățile de construcții și cele 
producătoare de utilaje decît recuperarea grabnică a restanțelor înre
gistrate. asigurarea condițiilor cerute pentru punerea in funcțiune a 
tuturor obiectivelor de investiții planificate în acest an.

Prin prisma acestor exigențe, pe șantiere trebuie acționat acum 
cu perseverentă și răspundere, cu maximă solicitudine și promptitudine, 
astfel incit ritmul lucrărilor să sporească energic de Ia o zi la alta, iar 
marele efort de investiții pe care-1 face societatea noastră să dea re
zultatele scontate la termen.

Cum sînt respectate aceste cerințe de stringentă actualitate 7 Ce 
probleme mai trebuie rezolvate pentru urgentarea lucrărilor pe șantiere ? 
— sînt întrebările la care căutăm răspuns în sondajul nostru de astăzi.

CUVÎNTUL HOTĂRÎTOR 
ÎL AU ACUM FURNIZORII 

DE UTILAJE
întreprinderea de rulmenți Slati

na trebuia să producă în luna sep
tembrie a acestui an. Și. deși se 
afla într-o fază avansată de exe
cuție. totuși obiectivul nu a intrat 
in funcțiune la termenul prevăzut.

înainte de a analiza cauzele aces
tei intîrzieri. să menționăm că noua 
unitate va dispune de o tehnologie 
de fabricație în premieră pe plan 
național. Dacă la celelalte unități cu 
profil similar pentru producerea rul
menților se utilizează semifabricate 
forjate sau din bare la anumite di
mensiuni. ia Slatina. în schimb, flu
xul tehnologic este conceput astfel 
incit să poată fi folosite semifabri
catele din țeavă. Acestea urmează să 
fie realizate la întreprinderea de țevi 
— alt important obiectiv industrial, 
aflat in stadiu de execuție ' tot la 
Slatina. Nu putem trece peste fap
tul că între termenele de punere în 
funcțiune a celor două unități — 
septembrie 1986 pentru întreprin
derea de rulmenți șl noiembrie 1987 
pentru întreprinderea de țevi — e- 
xistă o evidentă și inexplicabilă ne- 
corelare. Nu era. oare, firesc și ne
cesar ca termenele de intrare In pro
ducție ale celor două unități să con
corde. din moment ce a doua este 
furnizoarea țevilor necesare produ
cerii rulmenților ?

Să revenim însă pe șantierul în
treprinderii de rulmenți.. Atît bene
ficiarul. cit și constructorii ne-au 
spus că deocamdată nu poate fi 
vorba de darea în folosință a pri
melor capacități. Și nu datorită con
structorului — Trustul de construc
ții industriale Craiova — care, prin- ; 
tr-o organizare temeinică a lucrări- <■ 
lor, a reușit să le execute în avans j 
fată de graficele prevăzute. Ci da- f 
torită unor furnizori cu „pondere" 
in finalizarea investiției. „în prezent 
aceștia sint datori cu cantități im
portante de mașini și echipamente 
absolut necesare începerii producției, 
ne-a precizat tovarășul Mihai Cris- 
tea. directorul unității. Este vorba, 
in principal, de instalația de lichi
de de răcire și spălare, furnizor în
treprinderea mecanică de utilaj chi
mic București, instalațiile și utila
jele pentru tratamentul termic al 
inelelor și bilelor, produse de „Inde
pendența" Sibiu, precum și de cen
tralele de ventilație pentru asigura
rea temperaturii constante din hale, 
contractate de întreprinderea de 
ventilatoare din București".

Analizind mai in amănunt cauze
le nesosirii acestor utilaje pe șan
tier. am aflat că de fapt multe din
tre ele au fost contractate cu ter
mene de livrare necorelate cu cele 
de montaj și de punere in funcțiune. 
Astfel, din cele patru linii de căli- 
re a bilelor, una este contractată
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OAMENI ȘI PĂDURI
Am fost deseori la Covasna, 

pitorească stațiune balneară și 
de^odihnă din Transilvania. De 
fiecare dată am observat cum 
orașul își dezvoltă continuu zes
trea balneară și cea gospodă- 
rească-edilitară. Cîteva hote
luri, cum sint cele ale U.G.S.R. 
și O.N.T. Carpati, au devenit 
mari și moderne baze de odihnă 
și tratament in tot timpul anu
lui^ ; cu noi spații moderne s-a 
mărit și Spitalul, de recuperare 
cardiologică de la Voinești. Ast
fel că acum, aici, își refac sănă
tatea, anual, peste 10 000 de oa
meni ai muncii.

Recent, am avut prilejul să 
cunosc și împrejurimile muntoa
se ale Covasnei. In peregrinările 
făcute pe Valea Zinelor, la „Trei 
cabane", la „Sorbul din Coasta 
Cerbului" și pe alte trasee m-a 
atras foarte mult „Planul încli
nat" de pe Mogoșu, o frumoasă 
culme muntoasă ce desparte 
Voineștii de Comandau, cea mai 
afundată localitate in Munții 
Vrancei, dinspre Transilvania. 
Aici, munții sînt acoperiți cu pă
duri de brazi seculare. Fiecare 
își ondulează frumos culmile de 
la N.V. spre S.E., ca niște bucle 
de păr bogate pe capul unor 
frumoase fete. Poate de asta 
văile formate intre acele piscuri 
ce se numesc Mogoșu, Siclău, 
Buceag, Cetate și care „curg" 
parcă spre Covasna se cheamă 
„Văile Zinelor". Legenda locu
rilor spune că denumirea vine 
chiar de la niște „zine" străbu
ne : femeile și fetele dacilor care 
locuiau aici in curbura Carpați- 
lor. în vremurile de restriște din 
timpul războaielor, femeile si 
fetele erau aduse și adăpostite 
intr-o cetate construită și întări
tă pe virful celei mai înalte 
culmi împădurite, căreia „Ceta
te" i-a rămas numele. $i, pină 
sâ vină dacii de la luptele cu 
atacatorii pămintului străbun, 
femeile și fetele lor deveneau 
zine. împodobite cu ce aveau și 

pentru acest trimestru, iar celelal
te trei pentru trimestrul III din anul 
viitor. Numai că acum ar fi nece
sare cel puțin două linii. De ase
menea. din cele 6 linii de călire și 
tratament termic al inelelor, toate 
necesare in prezent, două sînt con
tractate in acest trimestru, iar ce
lelalte in trimestrul IV 1987. La fel 
se prezintă lucrurile și cu centrale
le de ventilație. Bineînțeles, lista e- 
xemplelor de acest gen ar putea fi 
continuată.

Desigur, conducerea întreprinderii 
beneficiare, centrala de resort au 
făcut repetate intervenții pe lingă 
furnizorii în cauză, dar rezultatele 
obținute sint nesemnificative și ne
mulțumitoare. în această situație, au 
fost luate o serie de măsuri meni
te să diminueze efectele acestui con
siderabil neajuns. Astfel, pentru 
montajul rulmenților au fost prevă
zute linii automate, proiectate de In
stitutul de cercetare tehnologică și 
construcții de mașini București, uti
laje pentru care. In prezent, pro
totipul se află în execuție la pro
iectant. Pină la livrarea, desigur, cu 
înțîrziere. a .respectivelor linii. Cen
trul de cercetare științifică si in
ginerie tehnologică pentru rulmenți 
si organe de asamblare Brașov a 
conceput o tehnologie provizorie care 
include și o serie de utilaje, pre
cum și aparatură de control de care 
dispune.

Această măsură nu poate insă să 
acopere lipsa tuturor utilajelor de 
care este nevoie. Motiv pentru care 
considerăm oportun ca factorii an
gajați in finalizarea acestei inves
tiții să analizeze temeinic situația 
creată și să adopte măsuri ener- 
gice. pentru redresarea definiti
vă a ritmului lucrărilor pe șan
tierul întreprinderii de rulmenți, s 
Dar. și subliniem acest fapt, reu- 
sita eforturilor depuse depinde in țț 
primul rind de furnizorii menționați, J 
mai precis de spiritul de răspun- | 
dere cu care-și vor trata obligațiile U 
asumate, de operativitatea de care 
vor da dovadă fată de cererile be
neficiarului și montorilor. Iaț£ de ce / 
adresăm la rindul nostru, prin in
termediul ziarului. Întreprinderilor 
mecanică pentru utilaj chimic și de 
ventilatoare din București, nrecum și 
întreprinderii „Independența" din Si
biu întrebarea : cind veți livra uti
lajele așteptate pe șantierul din Sla
tina 7 Vom reveni, intr-un număr 
viitor, cu răspunsul celor trei uni
tăți vizate.

DE CE NU SÎNT 
RESPECTATE PREVEDERILE 

DIN STANDARDE ?
Sub titlul „Livrați urgent mate

rialele solicitate de constructori", in 
„Scînteia" nr. 13 726 am arătat 
că Ministerul Industriei Petrochimi
ce și Centrala pentru desfacerea

cu ce lucrau de mină,, frumos și 
atrăgător, in așteptarea bărba
ților.

Dar să revenim la pădurile bo
gate cu brazi ozonați... Sa cu
noaștem „Planul inclinat" care, 
pe lingă faptul că fascinează 
prin construcția sa simplă, este 
deosebit de economicos in ex
ploatare, pentru că transportă 
lemnele pădurii numai prin for
ța gravitațională, fără cheltuieli 
de energie și combustibili. Este 
vorba, in fapt, de o cale ferată 
forestieră ce urcă coasta mun
telui, pieptiș, pe t 300 metri lun
gime, sau mai bine zis înălțime, 
căci de la piciorul muntelui pină 
in virf sint 320 de metri. A fost 
construită in 1883 și de atunci 
funcționează necontenit. Iată de
taliile : de la jumătate, calea are 
in sus trei linii ferate care se 
leagă intre ele printr-un macaz, 
în virf, cele trei linii se opresc 
pe o platformă acoperită tip hal
tă tele ferică. Da, chiar Haltă 
Planului înclinat i se spune. Aici 
sint două fuse (tamburi) și o 
roată mare din lemn așezată ori
zontal. Cablul, mai precis otgo- 
nul din lițe de oțel, trage sus 
vagoanele goale și lasă să co
boare lin pe cele pline cu buș
teni aduși din parchetele de ex
ploatare sau cu seîndură și buș
teni de derulare fasonați la 
fabrica din Comandău.

Pină la Halta Planului .încli
nat materialul lemnos este adus 
pe o cale ferată forestieră cu ,,o 
mocăniță". De aici este coborit 
însă rapid, gravitațional, pe 
„Planul înclinat". Jos, vagoa
nele încărcate se opresc, in sin
cron cu cele goale de sus, tot 
lingă o platformă, dar descope
rită. Deci, vagoanele pline co
boară singure, trăgind in sus pe 
cele goale, unde iarăși se umplu 
și iarăși coboară. Mereu așa au 
făcut drumul pe munte si îna
poi, economicos, vreme de 103 
ani !

Să cunoaștem oamenii, Sînt 

produselor petroliere „PECO" sînt 
datoare unui număr important de 
șantiere de investiții de primă mă
rime cu cantități Însemnate de bi
tum. Restanță care, dacă nu va fi 
lichidată în cel mai scurt timp, a- 
menintă — așa cum apreciază con
structorii — să ducă la desfășura
rea anevoioasă si chiar la sista
rea temporară a unor lucrări de izo
lații.

în așteptarea răspunsului solicitat 
conducerii Ministerului Industriei 
Petrochimice. îi supunem atenției o 
altă situație negativă creată de uni
tăți din subordinea sa. Este vorba 
de restantele masive acumulate iu 
livrarea unui alt material de con
strucții, și anume polistirenul ex
pandat. Înainte de a trece la fon
dul problemei, să facem insă o pre
cizare. Considerat material energoin- 
tensiv. polistirenul expandat are o 
arie restrînsă de folosință, fiind în
locuit, după cum se știe, la rtulta 
lucrări cu staoilitul. cu plăcile din 
PFL poros, din PAL confecționat din 
așchii sau cu alte materiale care pre
lucrează superior resursele secunda
re si refolosibile. Există însă lu
crări. și in primul rind izolațiile pen
tru antrepozitele frigorifice, de la 
care polistirenul nu poate totuși 
lipsi. Or. Combinatul petrochimie Pi
tești nu și-a onorat pină acum de
cît pe jumătate obligațiile contrac
tuale ferm' asumate. In pofida de
mersurilor insistente și numeroase 
făcute în permanentă de constructo
rii de pe șantiere, situația nu s-a 
îmbunătățit, ei. dimpotrivă, volumul 
restanțelor a continuat să crească 
constant de la o lună la alta.

— Acesta este un prim neajuns, 
extrem de serios prin repercusiu
nile sale, ne-a spus ing. Tiberlu 
Streza, directorul Antreprizei de lu
crări speciale si izolații tehnologico 
din Cluj-Napoca. Pe de altă parte, 
însă, furnizorul nu livrează decît 
perle, produse intermediare care, 
după ce sint supuse unui proces de 
expandare. se transformă în plăci de 
polistiren. Numai că perlele fabri
cate la Pitești au o greutate spe
cifică pe metru cub de 2—2,5 ori mai 
mare decît cea maximă admisă in 
standarde.

Ce înseamnă acest lucru 7 în pri
mul rind. este pur și simplu risi
pită o mare cantitate de țiței și 
stiren — cele două materiale care 
stau Ia baza producerii perlelor res
pective și. implicit, a polistirenului. 
Risipă care nu poate fl justificată 
prin nici un argument tehnic sau de 
altă natură. Risipa este risipă și fap
tul că unitatea din Pitești se com
place. cam de multișor, în situația » 
de a confecționa perle cu caracteris
tici ce nu țin cont de prevederile 
din standarde, vorbește de la sine, 
în al doilea rind. un polistiren mai , 
greu are un coeficient de transmi- > 
tere a căldurii mai mic. altfel spus 
este inferior din punct de vedere ca
litativ și nu-și îndeplinește în bune 
condiții rolul pentru care este des
tinat. în sfîrșit. datorită aceluiași . 
neajuns, cantitățile de polistiren li- > 
vrate pe șantiere sint și ele mai * 
mici, exact de 2—2,5 ori. pentru că i. 
furnizorul livrează produsele sale la ► 
tonă și nu la metru cub. asa cum 
în mod normal sînt luate ele in 
calcul de proiectanți și constructori.

— Nici în această chestiune, a ca
lității perlelor de polistiren. inter- j 
ventiile noastre n-au dat pînă acum > 
vreun rezultat mulțumitor, ne-a 
precizat tovarășul Constantin Chitic, 
directorul Antreprizei de lucrări 
speciale si izolații tehnologice din 
București. Or. apropierea sezonului 
rece și. mai ales, venirea ploilor ne 
vor crea probleme serioase la reali
zarea acestor lucrări.

Comentariile sînt de prisos. Nu 
este însă de prisos să aflăm care 
este punctul de vedere al specialiș
tilor din Ministerul Industriei Petro
chimice in această problemă și. mai 
ales, ce măsuri preconizează pentru > 
înlăturarea definitivă a deficiențelor, ' 
deloc neglijabile, semnalate de con
structori. Așadar, așteptăm răs
punsul 'cuvenit. 1

Cristian ANTONESCU 
Mihai GRIGOROSCUTA 
corespondentul „Scinteii"

trei frați și doi veri din familia 
Urzică și alți cițiva flăcăi din 
Voțnești. Frații Urzică — Gheor- 
ghe, de 39 de ani, este unul din 
mecanicii din halta de sus, Ion, 
de 32 de ani. este acar-telefonist 
la cabana de la jumătatea mun
telui, cel care face macazul, și 
Petru, de 30 de ani, manevrant 
de vagoane. Acesta din urmă, 
împreună eu verii săi, Mihat și 
Titu Urzică, lucrează tot in sta
ția de sus. Jos, la piciorul „Pla
nului inclinat", muncesc Gheor- 
ghe Ciubuc, revizor de role, și 
Zoltan Vereș, manevrant de 
vagoane. Mai este un me
canic, Gheorghe Enea. om 
mai în etate, care lucrează 
in schimburi cu Gheorghe Urzi
că, fiind amindoi mecanici cu 
înaltă calificare in mânuirea 
„Planului înclinat". Numai ei 
pun mina pe manete, numai ei 
dau „comanda". Meseria au in- 
vățat-o „din tată in fiu" — mi 
s-a spus, pentru că tatăl celor 
trei frați Urzică a lucrat tot la 
„Planul înclinat", vreo 24 de ani 
iar bunicul lor a fost pădurar ji 
a muncit la gaterul vechi, ce a 
luat ființă la vreo trei ani după 
„Planul inclinat", in 1886.

Acum, grupa de lucrători din 
familia Urzică, împreună cu cei
lalți muncesc cu hărnicie și dă
ruire pentru a realiza întocmai 
sarcinile de plan ce le au, de a 
cobori din munte cit mai mult 
material lemnos fără cheltuieli 
de energie și combustibil. Au si 
însemnate depășiri de plan, fiind 
brigadă fruntașă in întrecerea 
socialistă. Peptru ei „Planul in
clinat" a devenit ca și gospodă
ria lor, pentru că mai mult aici 
stau. îngrijind bătrina instalație 
și diriguind cu rivnă lemnele 
să ajungă cit mai repede din pă
duri in gara Covasna și de aici 
către întreprinderile de prelu
crare a lemnului din întreaga 
țară.

Manole CORCAC1
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la primirea miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)
tămîna viitoare — hotărîrea pri
vind reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor și cheltuielilor mi
litare și organizarea, în luna no
iembrie, a unui referendum pentru 
a avea aprobarea întregului popor. 
Considerăm că ar avea o mare în
semnătate ca țările noastre — așa 
cum ain spus, de altfel, și la Con
sfătuirea de la Budapesta — să 
treacă, chiar fiecare unilateral, la 
o anumită reducere. O asemenea 
reducere nu afectează cu nimic 
securitatea, forța de apărare, dar 
va exercita o puternică influență 
asupra tuturor statelor din Europa 
și din întreaga lume.

Cunosc că nu s-a reușit reali
zarea unei înțelegeri în cadrul dis
cuțiilor pe care le-ați avut. Sper, 
totuși; că, în conducerile de partid 
și de stat din fiecare țară, se vor 
reanaliza problemele și se va ajun
ge la hotăriri corespunzătoare, mai 
cu seamă că sînt în spiritul a ceea 
ce am convenit în unanimitate în 
Apelul-program de reducere cu 25 
la sută, pînă în 1990, a armamen
telor și cheltuielilor militare.

Noi considerăm că ar trebui să 
ne propunem să facem totul ca, 
incă în acest an, să se încheie 
conferința de la Viena, pentru re
ducerea efectivelor cu 5 000 sau 
10 000 de oameni. O reducere cu 
10 000 de oameni — de unele țări, 
și de altele cu mai puțin — nu 
are nici o implicație militară asu
pra nimănui ; are însă o implica
ție politică deosebită. De aceea, 
noi facem un apel ca statele noas
tre să acționeze pentru a se ajunge 
la un compromis, așa cum s-a 
făcut la Stockholm, urfde s-a de
monstrat că, parcurgîndu-se, ■ și 
de o parte, și de alta, o anumită 
parte din drum, se poate ajunge 
la o înțelegere. Deci dacă există 
voință politică se poate ajunge la 
un acord și la încheierea cu 
succes a reuniunii de la Viena. 
Aceasta ar avea o maro importan
tă politica, tocmai în situația crea
tă după încheierea întîlnirii din 
Islanda fără rezultate concrete, de
oarece ar demonstra că. în conti
nuare. eș.te , poșibil și trebuie să 
acționăm în direcția dezarmării și 
păcii.

Noi adresăm acest apel condu
cerilor de partid și de stat — și vă 
rog, în numele conducerii noastre 
de partid și de stat, să transmiteți 
conducerilor de partid și de stat 
din țările Tratatului de la Varșovia 
acest apel de a analiza și a stabili 
împreună să încheiem în acest an 
această conferință, care durează de 
un număr foarte mare de ani. 
Adresăm, de asemenea, și celor
lalte state participante la negocie
rile de la Viena apelul de a face 
totul în vederea realizării unui 
acord și încheierii cu succes a 
negocierilor.

Tn curînd va începe, la Viena, 
o nouă conferință pentru securitate 
si cooperare în Europa. Avem ex
periența de la Stockholm. Sînt 
bucuros că s-a căzut de acord să 
acționăm în așa fel incit această 
conferință să se desfășoare cu re
zultate cît mai bune și să contri
buie la realizarea de noi pași în 
direcția dezarmării, a cooperării 
economice, tehnico-științifice. cul
turale și în alte domenii în Eu
ropa.

După părerea noastră, trebuie să 
pornim de la faptul că în actualele 
împrejurări internaționale, Eu
ropa are un rol deosebit în solu
ționarea problemelor complexe ale 
vieții mondiale. Dacă am porni 
numai de la faptul că aici sînt 
cele două blocuri militare — și tot 
am da Europei un rol deosebit în 
soluționarea problemelor destul de 
complexe ale vieții internaționale. 
Dar vreau să vă spun deschis că 
noi am ajuns la concluzia că nu 
există în lume o altă forță în 
afara Europei care să poată con
tribui în mod hotărîtor la reali
zarea unui acord între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rică. Nici un alt continent, nici o 
altă forță' nu poate juca rolul pe 
care îl poate avea Europa în a 
determina și a contribui la reali
zarea unor înțelegeri corespunză
toare între Uniunea Sovietică și
S.U.A., Ia soluționarea problemelor

Primirea miniștrilor afacerilor externe ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)

Au fost prezenți miniștrii aface
rilor externe ai Republicii Socia
liste Cehoslovace — Bohuslav 
Chnoupek ; Republicii Democrate 
Germane — Oskar Fischer ; Repu
blicii Populare Polone — Marian 
Orzechowski ; Republicii Populare 
Ungare — Peter V^rkonyi, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste — 
E. A. Șevardnadze. și prim-ad- 
junctul ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare 
Bulgaria — Marii Ivanov.

La primire au luat parte to
varășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 

complexe ale vieții internaționale. 
Deci ■ trebuie să facem în așa fel 
încît Europa să-și îndeplinească 
rolul, să-și asume răspunderea in 
soluționarea problemelor grave ,din 
viața internațională. însuși faptul 
că pe continentul european se gă
sesc cele mai mari .cantități de 
arme nucleare, de arme chimice 
și de altă natură îi dă Europei 
acest rol important în a contribui 
la soluționarea acestor probleme 
internaționale.

Iată de ce. într-adevăr. țările 
noastre trebuie să fie mult mai 
active și să facem totul pentru a 
realiza o conlucrare strînsă eu 
toate statele din Europa — înce- 
pînd cu cele din N.A.T.O. — avînd 
în vedere că. totuși, cele două gru
pări de state au încă uri rol im
portant. deținînd și forța militară, 
și ele pot contribui la soluționarea 
problemelor.

în același timp, desigur, trebuie 
să întărim conlucrarea cu țările 
nealiniate și neutre din Europa. 
Dar o mape însemnătate ar.avea 
o conlucrare strînsă și realizarea 
unei întâlniri între țările Pactului 
de la Varșovia și țările din
N.A.T.O. Poate tocmai după situa
ția care s-a creat acum, după în
cheierea întîlnirii din Islanda, este 
necesar să fie intensificate efor
turile în direcția dezarmării și 
păcii !

în mod corespunzător, va trebui 
să acționăm și în soluționarea al
tor probleme internaționale. Dar 
Pactul nostru este legat de Europa 
si este de înțeles că punem — și 
va trebui să punem — în conti
nuare în centrul activității noastre 
problemele din Europa. Desigur, 
ca țări socialiste, va trebui să ne 
preocupăm de toate problemele, să 
participăm la soluționarea tuturor 
problemelor și conflictelor — din 
Orientul Mijlociu, din alte părți 
ale lumii. însă noi considerăm că 
trebuie să ne concentrăm efortu
rile în Europa. Acestea sînt obli
gațiile și atribuțiile Pactului nos
tru —' si aceasta corespunde șl 
necesităților situației internaționa
le actuale.

Deși Pactul nostru nu se ocupă de 
problemele economice — avem un 
organism special, pentru aceasta — 
totuși miniștrii de externe nu pot 
să nu se ocupe de problemele eco
nomiei mondiale. Pînă la urmă, 
politica internațională nu se poate 
rupe de problemele economiei 
mondiale, de problemele situației 
țărilor în curs de dezvoltare, ale 
subdezvoltării, ale noii ordini eco
nomice mondiale.

Eu sînt bucuros că s-a ajuns la 
o preocupare mai bună — și am 
dori, realmente, ca țările noastre 
să aibă un rol mai activ în solu
ționarea acestor probleme foarte 
complexe și grave care constituie 
o parte a luptei pentru îmbunătă
țirea relațiilor internaționale, in
clusiv a luptei pentru dezarmare 
și pace.

Deoarece peste 10 sau 15 zile se 
vor întîlni primii-miniștri la se
siunea C.A.E.R.. nu doresfc să mă 
refer la problemele economice 
din C.A.E.R.. deși ele ne intere
sează pe toți. în ce ne privește, 
sîntem preocupați ca toate înțele
gerile care s-au realizat să le în
deplinim în cele mai bune condi
ții, pornind de la faptul că reali
zarea programelor partidelor noas
tre — adoptate în congresele fie
cărui partid — realizarea acor
durilor de colaborare econo
mică, tehnico-științifică convenite 
în C.A.E.R.. înfăptuirea Progra
mului complex de colaborare teh
nico-științifică. a acordurilor rea
lizate între diferite state au o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
socialismului în țările noastre, 
pentru întărirea forței materiale, 
si. deci, și a capacității de apărare 
și de luptă a armatelor și popoare
lor noastre. Cu cît vom obține rea
lizări mai bune în dezvoltarea so
cialistă a țărilor noastre, cu atit 
vor crește influența socialismului, 
forța’lui — și vom determina pe 
adversarii noștri să tină și mai 
mult seama de țările socialiste, de 
a conlucra cu ele.

Din diferite comunicate, noi am 
luat cunoștință, cu multă satisfac
ție. de realizările ce se obțin în 
țările socialiste în realizarea sar
cinilor primului an al cincinalului.

Socialiste România. Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Totu. membru su
pleant al Comitetului Politic . Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

Au fost de fată ambasadorii ță
rilor respective acreditați la Bucu
rești.

In numele Comitetului miniștri
lor afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, tovarășul Bohuslav Chnou
pek a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru primire, pentru condițiile 
asigurate desfășurării lucrărilor 
ședinței de la București, pentru 

Doresc să adresez tuturor partide
lor și popoarelor frățești felicitări 
și urarea de a îndeplini în cele 
mai bune condiții hotărârile con
greselor lor. programele și planu
rile de dezvoltare economico- 
socială.

în ce ne privește, avem, pe an
samblu. rezultate pozitive. Vom în
cheia. probabil, anul cu un ritm 
de dezvoltare a industriei în jur; 
de 7 la sută, cu o creștere a ve
nitului național de 8—9 la sută și, 
în mod corespunzător, a producti
vității muncii și a altor indicatori.

Am adoptat o serie de măsuri — 
și încă mai acționăm — pentru 
perfecționarea conducerii econo
miei, pentru creșterea rolului 
autoconducerii și autogestiunii. 
Dar avem în vedere ca, la întîlni- 
rea secretarilor generali din no
iembrie, să discutăm aceste pro
bleme — și de aceea nu doresc să- 
mă refer acum la ele. La sesiunea 
C.A.E.R. probabil că se vor discu
ta, de asemenea, și aceste pro
bleme.

în agricultură, deși am avut' un 
an nu prea bun din punct de 
vedere al condițiilor climatice — 
după cum vedeți, și acum avem 
secetă — totuși, se pare că vom 
avea o recoltă relativ bună. Deja, 
pe baza rezultatelor de pînă acum, 
o apreciem ca cea mai bună re
coltă pe care am obținut-o in 
România. Vom depăși 28 de mi
lioane tone de cereale.

Am obținut o serie de rezultate 
bune în realizarea hotărîrilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea în 
privința agriculturii; a ceea ce noi 
numim „noua .revoluție agrară**.  
Desigur, ne-arrî propus niște obiec
tive foarte mari, dar deja avem 
un- număr mare de unități care au 
realizat aceste obiective. Avem un 
județ întreg — un județ agricol — 
care a obținut, la porumb, aproape 
22 000 kg știuleți la. hectar, pe 
aproape 100 000 de hectare. Avem 
alte zeci de unități, din toate ju
dețele, care au obținut, de aseme
nea, astfel de producții — unități 
cooperatiste și de stat. Unele din
tre ele au, obținut în jur de 27—28 
tone porumb știuleți la hectar.

Pe această bază am și hotărît să 
instituim titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare**  și să-1 acordăm 
județului care a realizat, prima 
dată, obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului în 
acest domeniu.

Iată de ce putem spune că. pe 
ansamblu — cu greutăți, cu unele 
lipsuri — am început primul an al 
cincinalului cu rezultate pozitive, 
bune. și. în condiții normale, avem 
posibilități Să îndeplinim ceea ce 
am hotărit la Congresul partidului 
nostru.

De aceea insistăm foarte mult si 
facem totul pentru dezarmare . si 
pace, pentru că avem ferma con
vingere că numai în condiții de 
pace, reducînd cheltuielile militare, 
pentru înarmare, putem realiza 
obiectivele ce ni le-am propus.

Sînt convins că fiecare popor, ță
rile dumneavoastră au de aseme
nea nevoie de pace. Fiecare tară 
— si nu numai țările noastre — 
toate popoarele pot să-și realizeze 
programele lor de dezvoltare eco- 
nomico-socială numai în condiții 
de pace. Cheltuielile militare, con
tinuarea cursei înarmărilor pot 
să împiedice realizarea obiective
lor de dezvoltare economico-socială 
a țărilor noastre. De aceea, repet, 
trebuie să facem totul pentru a răs
punde hotărîrilor partidelor noas
tre. dorinței si voinței popoarelor 
noastre care doresc dezarmare, do
resc pacea. doresc făurirea cu 
succes a socialismului si comunis
mului. doresc să-si asigure condiții 
tot mai bune de viată materială si 
spirituală.

Aș dori să mulțumesc pentru sa
lutul și urările ce le-ati adresat 
conducerii noastre si poporului ro
mân si să vă rog să transmiteți din 
partea conducerii noastre, a mea 
personal, conducerilor de partid si 
de stat, secretarilor generali si pri- 
milor-secretari. președinților sta
telor dumneavoastră, popoarelor si 
partidelor frătesti salutul nostru 
călduros si cele mai bune urări de 
succes în întreaga activitate.

Cu aceasta, vă mulțumesc si vă 
doresc si dumneavoastră succes în 
întreaga activitate 1 (Vii aplauze).

ospitalitatea de care s-au bucurat 
în timpul șederii în România. 
Totodată, el a prezentat proble
mele analizate in cadrul ședinței 
de la București, rezultatele cu 
care s-a încheiat.

în numele tuturor participanți- 
lor, vorbitorul a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, partidului 
și poporului nostru urări de succes 
deplin in indeplinirea importante
lor sarcini stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român. \

în încheierea întîlnirii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit o cu- 
vintare, urmărită cu deosebit in
teres de toți cei prezenți.

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII LIBERIA, SAMUEL KANYON DOE

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
cursei înarmărilor, și îndeosebi a ce
lei nucleare, a menținerii și chiar a- 
gravării unor conflicte, a politicii de 
forță si amenințare cu folosirea for
ței. de amestec in treburile interne 
ale altor state, a instabilității din 
economia mondială și înrăutățirii si
tuației economice a țărilor in curs 
de dezvoltare. Toate acestea sporesc 
și .mai mult pericolul unui nou război 
mondial, al unei catastrofe nucleare, 
care ar duce la distrugerea a înseși 
condițiilor pentru existența vieții pe 
planeta noastră.

Pornind de la aceste realități. 
România consideră că, in actualele 
împrejurări, problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie apăra
rea păcii, trecerea la dezarmare, în 
primul rind la dezarmarea nucleară, 
inlăturarea pericolului unui război 
nuclear nimicitor. Este necesar să se 
facă totul pentru a se pune capăt 
acestui curs periculos al evenimen
telor, pentru unirea eforturilor po
poarelor, ale forțelor progresiste de 
pretutindeni în lupta împotriva po
liticii de confruntare și război, pen
tru apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la existență 
liberă și demnă, la viață, la pace.'

Pornind "de la faptul că recenta 
întilnire la nivel inalt sovieto-ameri- 

. cană de la Reykjavik nu a dus la 
rezultate concrete și nu a răspuns

Toastul președintelui Samuel Kanyon Doe
(Urmare din pag. I) 
lungul anilor, țara dumneavoastră a 
acordat Liberiei, cu generozitate, a- 
sistență economică și tehnică, a spri
jinit-o în domeniile agriculturii, în- 
vățămîntului, sănătății etc. Expri- 
mind gratitudinea noastră pentru 
acest gest amabjl, doresc să arăt că 
această vizită constituie o reafirmare 
a dorinței noastre de a avea relații 
și mai strînse cu România, țară in 
curs de rapidă industrializare, care 
a realizat progrese mari într-o pe
rioadă de timp relativ scurtă.

In acest sens, se poate spune că 
marile înfăptuiri ale României pe 
plan intern, precum și comerțul său 
exterior tot mai dezvoltat au 
propulsat-o in rîndul țărilor de frun
te ale comunității internaționale.

Domnule președinte,
Un principiu cardinal de politică 

externă al guvernului nostru este 
dezvoltarea unor raporturi de prie
tenie cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor politic, social și econo
mic. în același timp, raporturile 
noastre cu toate țările se bazează 
pe respectarea neabătută a princi
piilor, universal acceptate ale respec
tului reciproc, egalității suverane a 
statelor și neamestecului în trebu
rile interne.

Urmind consecvent această linie 
politică, considerăm că stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre România 
și Liberia a dat rezultate rodnice, 
reciproc avantajoase, pentru ambele 
noastre țări și popoare. Aceste re
zultate se datorează și faptului că 
țara dumneavoastră se călăuzește

începerea
(Urmare din pag. I) 
stadiul și perspectivele relațiilor ro- 
mâno-liberiene.

în timpul convorbirilor au fost re
levate raporturile prietenești care 
s-au statornicit intre România și Li
beria pe multiple planuri. S-a apre-- 
ciat că există premise favorabile 
pentru dezvoltarea mai intensă a co
laborării bilaterale, indeoșebi în do
meniul economic. în aoest sens, a 
fost afirmată dorința de a se impri
ma un ritm mai susținut conlucrării 
reciproc avantajoase, prin extinde
rea cooperării în producție, creșterea 
și diversificarea schimburilor co
merciale, pe baza unor acorduri de 
lungă durată, ceea ce va asigura sta
bilitate și o largă perspectivă cola
borării româno-iiberiene.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Samuel Kanyon Doe au hotărit ca 
membrii celor două delegații să ana
lizeze. in timpul vizitei, căile și mo
dalitățile concrete de intensificare a 
colaborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre România 
și Liberia, potrivit orientărilor și în
țelegerilor stabilite la nivel înalt.

Convorbirile au Ioc într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe. s-au reîntîlnit, 
miercuri după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Desfășurată în aceeași atmosferă 

așteptărilor și dorințelor de pace și 
dezarmare ale popoarelor, conside
răm că este mal necesar ca oricind 
ca popoarele din Europa și din în
treaga lume să-și asume o mai mare 
răspundere și să acționeze cu ho- 
tărire pentru a determina să se 
ajungă Ia înțelegeri corespunzătoare 
în direcția opririi cursei Înarmărilor, 
atit pe pămint, cit și in Cosmos, a 
reducerii și apoi a lichidării totale 
a armelor nucleare, a încetării ex
periențelor nucleare, precum și a 
reducerii armelor convenționale, 
clasice, a efectivelor și cheltuielilor 
militare.

In acest sens. România a hotărit 
să treacă, in mod unilateral, la re
ducerea cu 5 la sută, pînă la șfirșitul 
acestui an, a cheltuielilor militare. 
Țara noastră a adresat, totodată, tu
turor statelor din Europa, Statelor 
Unite ale Americii. și Canadei chema
rea de a trece, fiecare, la o reducere 
de cel puțin 5 la sută a înarmărilor, 
chiar înaintea realizării unui acord 
corespunzător în această privință.

Noi apreciem că adoptarea, prin 
consens, a unor înțelegeri bune la 
Conferința de la Stockholm a con
stituit un pas important, care creează 
condiții pentru trecerea, in conti
nuare, la tratative în vederea reali
zării unor acorduri reciproc accep
tabile in domeniul dezarmării.

O dată cu intensificarea acțiunilor 
consacrate dezarmării, este necesar 

după principii similare. De aseme
nea, pe plan internațional. România 
și Liberia își exprimă cu tărie punc
tele de vedere, pronunțîndu-se îm
potriva dominației străine, rasismu
lui și exploatării economice.

Ambele noastre țări sint ferm 
convinse că aceste contradicții tre
buie să fie eliminate și să lase loc 
de afirmare dorinței înnăscute a oa
menilor de libertate, demnitate și 
autodeterminare.

Poziția României, exprimată da 
dumneavoastră, domnule președinte, 
cu privire la aceste probleme, este 
mult apreciată de toate popoarele 
oprimate, mai ales de tinerele nați
uni africane care. în cursul luptei 
lor de eliberare, au primit sprijin. în 
diverse forme, din partea guvernu
lui român.

Și totuși, trebuie să o spunem cu 
tristețe că Africa de Sud. țara apart - 
heidu-lui, ultimul bastion al rasis
mului și colonialismului de pe con
tinent, care menține majoritatea 
populației sale în servitute, se îm
potrivește independentei Namibiei si 
pune la cale agresiuni neprovocate 
împotriva țărilor vecine cu populație 
de culoare, continuă să desfidă con
știința colectivă a omenirii, refuzînd 
să ia în considerație rezoluțiile
O.N.U., ale mișcării de nealiniere si 
ale Organizației Unității ( Africane.1 
De aceea, guvernul liberian adresea
ză tuturor popoarelor iubitoare de 
pace apelul de a întreprinde de ur
gență măsuri hotărîte pentru a de
termina Africa de Sud de a pune 
capăt regimului său de apartheid, 
precum și ocupării ilegale a Nami
biei. Dacă nu se va acționa imediat 
în acest sens, pacea și securitatea 

convorbirilor oficiale
de prietenie. înțelegere și stimă re
ciprocă. noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată îndeosebi examinării 
unor aspecte ale vieții politice mon
diale.

Schimbul de păreri a reliefat preo
cuparea celor două țări fată de si
tuația gravă și complexă existentă 
in lume. S-a subliniat că, în aceste 
condiții, se impune ca toate statele, 
toate popoarele să-și unească efor
turile si să conlucreze strîns pentru 
a se pune capăt evoluției periculoa
se a evenimentelor spre confruntare 
si război, pentru promovarea fermă 
a politicii de destindere și largă co
laborare intre națiuni.

în timpul convorbirilor a fost re
levată marea importantă acordată 
problemelor privind asigurarea păcii, 
apreciindu-se că trebuie făcut totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru realizarea unor progrese 
reale pe calea înfăptuirii dezarmării, 
în primul rînd a celei nucleare, pen
tru edificarea unei lumi mai bune 
si mai drepte, fără arme și fără 
războaie. în care toate popoarele 
să-și, poată concentra eforturile crea
toare în direcția progresului lor eco
nomic si social.

A fost evidențiată, de asemenea, 
însemnătatea desfășurării unor ac
țiuni hotărîte pentru rezolvarea, pe 
cale pașnică, prin tratative, a stări
lor conflictuale. a tuturor probleme
lor litigioase dintre state, pentru 
înlăturarea forței'și amenințării' cu 
forța din relațiile internaționale, 
pentru soluționarea globală, echita
bilă. a problemelor subdezvoltării. 

să fie sporite eforturile pentru solu
ționarea pașnică, pe calea tratative
lor, a conflictelor existente în dife
rite regiuni ale ' lumii, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

Poporul român, România socialistă 
și-au manifestat întotdeauna spri
jinul și solidaritatea cu lupta popoa
relor din Africa pentru lichidarea 
totală a colonialismului, consolidarea 
independentei naționale și dezvol
tarea lor liberă pe calea progresului 
economic și social. Considerăm că un 
rol deosebit de important in această 
privință revine Organizației Unității 
Africane, care poate contribui intr-o 
măsură însemnată la dezvoltarea 
conlucrării dintre statele acestui 
continent, a colaborării lor economi
ce. Ia unirea eforturilor pentru so
lutionarea politică a problemelor 
existente între Unele din ele.

Sprijinim cu toată hotărîrea lupta 
justă a poporului namibian. sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru indepen
denta Namibiei. Condamnăm ferm 
politica de ’ apartheid a regimului 
rasist din Africa de Sud și cerem 
să se pună capăt oricăror acțiuni 
agresive și de represiune îndreptate 
împotriva populației majoritare din 
această tară, a statelor suverane și 
independente vecine.

România militează consecvent pen
tru lichidarea subdezvoltării si in
staurarea unei ordini economice care 
să asigure progresul mai rapid- al 

mondială vor fi, fără îndoială, serios 
amenințate. Sînt încredințat că 
România, care militează cu curaj 
pentru pace, destindere și cooperare 
internațională, va contribui cu toată 
puterea la eforturile de soluționare 
a situației negative din Africa de 
Sud.

Domnule președinte,
Deși era dominației politice străi

ne se apropie de sfîrșit, cum și este 
inevitabil, constatăm, cu regret, că 
ea se menține intr-o formă supără
tor de subtilă — sub forma unui 
sistem economic internațional supra- 
impus — în cadrul căruia țările in 
curs de dezvoltare nu au. practic, 
nici un rol in elaborarea normelor 
care reglementează comerțul dintre 
țările dezvoltate ale Nordului și cele 
în curs de dezvoltare ale Sudului.

Comerțul mondial este confruntat 
cu restricții severe, iar vînzările de 
materii prime de către Sud și sis
temul de prețuri hotărît de țările 
industrializate ale Nordului sint gu
vernate de condiții needhitabile. 
Toate acestea au condus la dezechi
librul teribil care există in prezent 
în cadrul sistemului economic inter
național. Această situație a deter
minat țările in curs de dezvoltare 
din Sud să se pronunțe pentru sta
bilirea unei noi ordini economice 
internaționale, al cărei .scop princi
pal trebuie să fie reclădirea siste
mului de relații economice interna
ționale pe o bază mai echitabilă.

Din păcate, țările bogate nu de
monstrează că au voința politică ne
cesară pentru a pune capăt inechi
tăților flagrante din actualele aran

inclusiv a datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare, pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
mondiale.

Referitor la situația din Africa, a 
fost exprimată solidaritatea cu lupta 
popoarelor de pe acest continent 
pentru lichidarea oricăror forme de 
dominație și asuprire, pentru apara- 
rea si consolidarea independenței 
naționale, pentru dezvoltare de sine 
stătătoare, pentru promovarea coo
perării economice intre statele afri
cane. pentru intărirea conlucrării lor 
pe plan internațional. S-a eviden
țiat că. în acest spirit. România și 
Liberia acordă sprijinul lor activ 
luptei poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O.. pentru deplina 
independentă a Namibiei, se pro
nunță ferm pentru abolirea politicii 
de apartheid în Africa de Sud și 
pentru asigurarea de drepturi egale, 
democratice, pentru toți cetățenii 
acestei țări.

S-a subliniat însemnătatea partici
pării active Si egale a țărilor mici 
si mijlocii, a celor în curs de dez
voltare. nealiniate, a tuturor state
lor la viata internațională, la rezol
varea problemelor complexe ce con
fruntă omenirea.

A fost reafirmată voința României 
si Liberiei de a contribui activ la 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate. încredere și cooperare in 
Europa. Africa și în întreaga lume, 
la înfăptuirea idealurilor de liber
tate. independentă și progres ale 
popoarelor. 

tuturor statelor, și tn primul rînd 
al celor rămase in urmă, pentru 
dezvoltarea armonioasă a economiei 
mondiale.

Rezolvarea justă și durabilă a ma
rilor probleme ce confruntă epoca 
noastră impune participarea activă, 
egală, la viata internațională a tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime si orinduire socială — în pri
mul rind a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, neu
tre și nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sint 
direct interesate într-o politică de 
independență, de colaborare și pace.

Domnule președinte,
Avind convingerea că vizita pe 

care o, efectuați în România, convor
birile și înțelegerile la care vom 
ajunge vor contribui la întărirea 
conlucrării dintre țările noastre, do
resc să toastez : ■

— pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Liberia, dintre cele două popoare 
ale noastre ;

— pentru progresul și prosperita
tea poporului liberian prieten ;

— in sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, a tuturor oas
peților noștri din Republica Liberia;

— pentru pace și colaborare in în
treaga lume ! (Aplauze).

jamente. De aceea, este necesar ca 
noi. țările în curs de dezvoltare, să 
ne unim forțele și să realizăm o 
colaborare trainică.

Domnule președinte,
Liberia, ca și România, va acorda 

întregul său sprijin eforturilor me
nite să făurească o ordine econo
mică dreaptă și echitabilă in lume. 
Noi considerăm că numai printr-o 
restructurare a condițiilor în care se 
derulează comerțul internațional se 
pot promova cu adevărat pacea și 
securitatea internațională.

Acum, cind guvernul liberian acor
dă o atenție deosebită dezvoltării 
agriculturii, sperăm să beneficiem 
de pe urma experienței politicii 
dumneavoastră progresiste, care a 
transformat România intr-o țară in
dustrială. în acest spirit am venit, 
să vizităm România și harnicul ei 
popor.

Doresc să vă adresez din nou, 
dumneavoastră și guvernului român, 
sincerele noastre mulțumiri pentru 
buna pregătire a acestei vizite, 
astfel încit scurta noastră ședere în 
frumoasa dumneavoastră țară să fie 
cit mai rodnică.

Vizita noastră și discuțiile pe care 
le prilejuiește vor adăuga un nou 
capitol la relațiile cordiale care exis
tă între țările și popoarele noastre.

Și acum, vă rog să-mi permiteți, 
stimate frate, să propun un toast :

— pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre Liberia și România ;

— în sănătatea și fericirea dum
neavoastră ;

— pentru continua pace șt prospe
ritate a poporului frate român ! 
(Aplauze).

Ceremonia primirii
(Urmare din pag. I) 
rin ța de a se cunoaște mai bine șl 
de a stringe legăturile între ele.

în aplauzele : celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a-salutat cu 
prietenie și cordialitate pe președin
tele Republicii Liberia, Samuel Ka
nyon Doe.

Cei doi șefi de stat și-au strins cu 
căldură miinile.

în intîmpinarea înaltului oaspete 
se aflau, de . asemenea, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
generali, alte persoane oficiale.

O gardă militară, aliniată in cinstea 
sosirii președintelui Liberiei, a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor.două țări.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Samuel Kanyon Doe au 
trecut în revistă garda de onoare.

Președintele Samuel Kanyon Doe 
a salutat apoi pe celelalte ■ persoane 
oficiale române prezente la ceremo
nia primirii oficiale.

Un grup de pionieri români și 
copii ai personalului ambasadei li- 
beriene la București au oferit 
buchete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu și Samuel Kanyon 
Doe.

Bucureștenii aflați în Piața Repu
blicii au aplaudat din nou pe cei doi 
președinți, ovaționind pentru conti
nua intărire a prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Samuel Kanyon Doe au răspuns cu 
căldură manifestărilor de stimă și 
prețuire ale oamenilor muneâi veniți 
in intîmpinare.
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UN MIJLOC EFICIENT DE IMPLICARE A ORGANIZAȚIEI DE PARTID . •; I
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IN activitatea consiliului oamenilor muncii

Analize comune, însoțite de măsuri
concrete, operativ aplicate

Desfășurarea normală a procesului 
de producție, utilizarea cît mai efi
cientă a mijloacelor tehnice și mate
riale incredințate, precum și a for
ței de muncă în vederea îndeplinirii 
exemplare, la toti indicatorii, a pla
nului interesează, in gradul cel mai 
înalt, întregul 
prinderi. Este 
biectiv major 
preocupărilor __
de conducere colectivă. In acest con
text, îmbinarea strinsâ a activității 
acestor organisme reprezintă una din 
cerințele esențiale ale afirmării au- 
toconducerii muncitorești. In virtu
tea rolului lor de conducător politic 
la locul de muncă, organelor și or- 
ganizatiilor de partid le revine răs
punderea îndeplinirii acestei cerințe, 
ele avind îndatorirea, așa cum sub
linia tovarășul Nicolay Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
cel de-al III-lea Congres al oameni
lor muncii, să acționeze in .spiritul 
răspunderii comuniste pentru buna 
funcționare a tuturor organismelor 
democrației socialiste.

Una dintre modalitățile de coordo
nare a activității diferitelor organis
me ale democrației muncitorești o 
constituie analizele în comun. în ca
drul cărora organele de partid, con
siliile oamenilor muncii, comitetele 
sindicatelor etc. examinează proble
me de larg interes, stabilesc măsuri 
în consecință, militează pentru apli
carea lor. O bună experiență în a- 
ceastă privință a dobindit comitetul 
de partid de la întreprinderea de 
mașini grele București, îndeosebi în 
inițierea de analize împreună cu 
consiliul oamenilor muncii. „A de
venit o practică de a dezbate, ori de 
cite ori este cazul, împreună cu con
siliul oamenilor muncii cele mai im
portante aspecte ale activității eco
nomice pentru a găsi soluții adecva
te Ia problemele cu care ne confrun
tăm — precizează tovarășul Ioniță 
Năstase. secretarul comitetului de 
partid. încă din start, aș putea spu
ne, adică de la stabilirea tematicii o- 
rientative pentru plenarele comite
tului de partid și ședințele de birou 
ale acestuia, prevedem organizarea 

’ de analize comune cu consiliul oa- 
; menilor muncii". Intr-adevăr, din 

cele șase asemenea analize care au 
l avut loc de la începutul anului pină 
f/ in prezent, patru fuseseră înscrise în 
t tematica orientativă, iar inițierea ce- 
’ lorlalte două a fost determinată de 

situațiile și cerințele noi ivite. Astfel 
au fost examinate aspecte esențiale 
care privesc înfăptuirea sarcinilor ce 
revin întreprinderii din programul 
energetic national. îndeplinirea pla
nului la export, desfășurarea acțiu
nii de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, aplicarea 
noilor reglementări cu privire la a- 

I corbul global și acordul direct, reali- 
.j zarea i~_ 
p pregătirea 
l' personalului muncitor. 
F r ■ ■ -•------- •

colectiv al unei intre- 
deci firesc ca acest o- 
să se afle in centrul 
tuturor organismelor

cauzele care le-au generat și a schi
țat căile și mijloacele pentru ridica
rea activității de pregătire și per
fecționare profesională la nivelul ce
rințelor actuale. Astfel întocmit, ma
terialul a fost supus într-o ședință 
comună dezbaterii biroului comite
tului de partid și biroului executiv 
al consiliului oamenilor muncii. Au 
fost invitați la această analiză și toți 
cei care, într-o formă sau alta, au 
răspunderi pe linia pregătirii și per
fecționării profesionale, ceea ce a în
lesnit o largă participare la dezba- 
teri, o cunoaștere directă a măsuri
lor adoptate și a importanței înfăp
tuirii lor de către toți cei implicați, 
la nivelul întreprinderii, fabricilor și 
secțiilor.

Merită relevat faptul că în cadrul 
acestei ședințe comune au fost sta
bilite obiective distincte și concrete,

VIAȚA DE PARTID
la întreprinderea de mașini 

grele București

■
■

programului de autoutilare, 
t tehnico-profesională a

cu termene și responsabilități preci
se, pentru fiecare organism în parte. 
Printre altele, organizației de partid 
i-au revenit : examinarea, în fiecare 
trimestru, in adunările generale ale 
comuniștilor, a modului de organi
zare și desfășurare a activității de 
pregătire și perfecționare profesio
nală ; prezentarea de informări de 
către comuniștii învestiți cu răspun
deri în acest domeniu asupra felului 
în care și-au dus la îndeplinire sar
cinile Încredințate ; organizarea de 
schimburi de experiență și consfă
tuiri privind generalizarea experien
ței, pozitive și a metodelor înaintate ; 
utilizarea mijloacelor de propagandă 
pentru convingerea oamenilor asu
pra necesității de a acorda cea mai. 
mare atenție pregătirii lor profesio
nale, de a-și însuși una sau mai mul
te meserii înrudite ; includerea in 
programul învățămîntului politico- 
ideologic a unor teme referitoare 
la importanta actuală a ridicării ni
velului pregătirii profesionale a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii.

Pentru consiliul oamenilor muncii 
s-au stabilit următoarele direcții de 
acțiune : precizarea atribuțiilor șefi
lor de secții, responsabililor de curs 
și lectorilor, precum și elaborarea u- 
nui sistem de verificare permanentă 
a modului de desfășurare a cursuri
lor de perfecționare ; efectuarea la 
nivelul întreprinderii de testări pro
fesionale în domeniul tehnic și eco
nomic ; întocmirea unui program de 
policalificare în meseriile prioritare 
pentru întreprindere; organizarea 

;. unui curs de perfecționare în dome- 
j niul legislației și organizării pentru 
’ șefii de secție și ateliere ; dotarea in

dernizare a producției. Ceea ce se 
poate remarca în plus este faptul că, , 
in pregătirea acestei analize, conco
mitent cu efectuarea de sondaje de 
către membri ai comitetului de 
partid și ai consiliului oamenilor 
muncii, consiliul de control munci
toresc, împreună cu comisia pentru 
problemele de productivitate a mun
cii și de organizare științifică a pro
ducției și a muncii au efectuat un 
studiu pentru descoperirea și valori
ficarea resurselor interne privind u- 
tilizarea intensivă și eficientă a do
tărilor tehnice existente, mecaniza
rea și automatizarea proceselor de 
pregătire și elaborare a pieselor din 
sectoarele calde, utilizarea tehnicii 
de calcul pentru urmărirea procese
lor continue de fabricație. Îmbinarea 
activității comisiilor pe probleme ale 
comitetului de partid cu aceea a co
misiilor pe domenii ale consiliului 
oamenilor muncii reprezintă, ea în
săși, o experiență pozitivă menită să 
dea profunzime și eficiență sporită 
analizelor comune.

Nu toate analizele comune s-au ri
dicat însă la nivelul celor amintite 
mai înainte. Bunăoară, examinarea 
modului de aplicare a noilor regle
mentări cu privire la acordul global 
și . acordul direct s-a limitat la pre
zentarea unei informări constatative 
cuprinzînd relevarea sarcinilor de 
plan ale întreprinderii, situația în
deplinirii normelor de muncă de că
tre personalul muncitor, întocmită pe 
baza datelor statistice din fabricile 
și secțiile întreprinderii, sesizarea u- 
nor lipsuri în corelarea normelor de 
muncă cu realizarea producției fizice 
și neîncadrarea în normele de mun
că a unui număr de muncitori. Deși 
aceste deficiente sînt de proporții 
reduse, ar fi fost normal ca, în locul 
unor recomandări, vagi și generale, 
adresate cadrelor de conducere din 
secțiile de fabricație, să fi fost cer
cetate la fata locului cauzele acestor 
dereglări și prezentate dezbaterii co
mune' a comitetului de partid și a 
consiliului oamenilor muncii pentru 
a se lua măsurile de rigoare și, tot
odată, pentru a se preveni apariția 
unor deficiente similare. Informarea 
prezentată nici n-a trezit de altfel 
interesul participanților, în cadrul 
dezbaterilor luînd cuvintul doar citi- 
va tovarăși.

Considerind acest caz o excepție, 
sq poate aprecia că la întreprinderea 
de mașini grele București, comitetul 
de partid a dobindit o bună expe
riență in organizarea de analize co
mune împreună cu consiliul oame
nilor rhuncii, ele dovedindu-se deo- 
șebit de eficiente atunci cînd sînt 
pregătite cu grijă și încheiate cu a- 
doptarea de hotărîri și măsuri con
crete pentru a pune mai bine în va-' 
loare posibilitățile de. care dispune 
colectivul unității în vederea Înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor de plan, 
așa cum de altfel o ilustrează și re
zultatele obținute în răstimpul care 
a trecut din acest an.

Constantin VARVARA
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Utilizarea perseverentă și responsabilă cinema

Prin desfășurarea riguroasă, pe co-
i ordonate bine definite, începînd de . .
I la constituirea colectivului de redac- » continuare a centrului de pregătire 

— --------------- j—i—x—= perfecționare a cadrelor din in
cinta unității ; instruirea lectorilor și 
a instructorilor la centrul- de pregă
tire și perfecționare pentru a-și în 
suși metode didactice intensive. 

Rezultatele obținute în urma apli 
carii acestor măsuri sînt deosebit de 
convingătoare. Pină în prezent au 
absolvit cursurile de perfecționare 
profesională 5 500 de oameni ai mun
cii, urmind ca pină la sfîrșitul anu
lui să frecventeze aceste ciirsuri în
tregul personal muncitor din sectoa
rele de producție. A crescut simțitor 
nivelul de -pregătire al maiștrilor, așa 
cum arată și rezultatele testelor e- 
fectuate în acest an, ele fiind supe
rioare celor din anii precedent!. Cen
trul de pregătire și perfecționare a 
cadrelor din întreprindere dispune 
acum de nouă săli de clasă, înzes
trate cu mijloace audio-vizuale mo
derne, de peste 200 de planșe didac
tice și de un atelier de confecționare 
a dispozitivelor.

Pe aceleași coordonate de eficiență 
s-a înscris și analiza comună efec
tuată de comitetul de partid și 
siliul oamenilor muncii asupra 
diului înfăptuirii programului 
perfecționare a organizării și de

Cind „săgeata timpului" și-a făcut 
Ioc printre legile fizicii, iar concep
tul de evoluție a cucerit științele, si- 
tuind intr-o altă viziune tabloul ori
cărei corelații, printre descoperirile 
de excepție ce au urmat a fost și 
aceea că timpul reprezintă una din 
marile resurse umane. Măsurat vre
me îndelungată in ani, anotimpuri și 
sezoane, timpul a ajuns să fie mă
surat in secunde și fracțiuni ale a- 
cesteia — și asta nu din rațiuni ab
stracte, ci ca parametru fundamental 
al producției moderne. Au fost con
știentizați apoi și■ al ti factori, ca li
mitele vieții umane, dorința fiecă
ruia de dezvoltare și afirmare, obli
gația de a da societății mai mult de
cît primești, competiția dintre na
țiuni, popoare, state, care 
și produc pentru individ 
vitate un autoritar și 
„memento", traductibil în . .
prozaică, dar cu valoare de destin : 
„ce și cit ai realizat pe unitatea de 
timp ?“ Astăzi nici un program cit 
de cît important nu se poate elabora 
și înfăptui fără a lua în seamă ce
rința utilizării intensive a timpului.

Societatea a trebuit sâ sprijine 
pregătirea pentru viată și muncă in
tr-un timp tot mai comprimat, prin
tre numeroasele măsuri înscriin- 
du-se, în ultimele decenii, generali- 
zarfea învățămîntului de 10—12 ani, 
ca mijloc principal de cultură, de ci
vilizație și de pregătire a forței de 
muncă. Concentrată întîi asupra asi
gurării școlilor cu dotări și perso
nal calificat, atenția s-a îndreptat 
apoi și asupra modului de întrebuin
țare a timpului de învățămint, căci, 
pe de o parte, el este irecuperabil 
pentru școlarul care l-a risipit, 
iar pe de alta, după toate estimările, 
pină la o dată previzibilă, durata în- 
vătămîntului nu se va mări, vreme în 
care programele se vor înnoi și îm
bogăți mereu, făeînd necesară spo
rirea randamentului învățării pe uni
tatea de timp. Acest aspect intră în 
ansamblul social al problemei 
lui . și se află în atenția 
cerii superioare de partid . 
stai. Astfel, în cuvintarea rostită 
cu ocazia deschiderii anului de 
învățămint 1986/1987, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Corrfunist Român, arăta

au produs 
și colecti- 
ineluctabil 
propoziția

timpu- 
condu- 
și de

mai multă 
răspundere

perseverență, 
in utilizarea

tare a materialului supus dezbateri- 
ț lor pină la adoptarea măsurilor, re- 
t tine atenția analiza privind îmbună- 
K tătirea activității consacrate pregăti- 
ț rii tehnico-profesionale. Mai întîi, 
; biroul comitetului de partid a avut 

grijă ca în componenta colectivului 
de întocmire a materialului să fie 

' incluși membri ai consiliului oame- 
I nilor muncii, care să reprezinte toate 
• organizațiile de masă și obștești, fa

bricile și principalele sectoare de 
producție ale întreprinderii. Spre a 

I avea o imagine cît mai cuprinzătoa
re și mai exactă asupra preocupări
lor din acest domeniu, a fost exa
minat distinct modul in care comi
tetele de partid din fabrici și din 
secții, birourile organizațiilor de 
bază, organizațiile de sindicat și ale 
U.T.C.-ului, conducerile tehnico-ad- 
ministrative din diferite sectoare au 
acționat, potrivit specificului lor, 
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le 

’ reveneau. Sub directa coordonare a 
’ biroului comitetului de partid, colec

tivul de elaborare a materialului, 
pornind de la constatările efectuate 
și prin prisma sarcinilor economice 
ce revin întreprinderii, a analizat 
rezultatele bune obținute, lipsurile și

con- 
sta- 

de 
mo-

In sălile Muzeului marinei romane din Constanța
Foto : E. Dichiseanu

că. „Trebuie 
mai multă 
bazei materiale, a timpului de invă- 
țâmint". Situat ca valoare alături de 
baza materială, timpul de invățămint 
ne apare ca o mare resursă a școlii, 
dar care, după aprecierile conducă
torului partidului și statului, încă nu 
se folosește cu suficientă perseve
rentă și răspundere.

In legătură cu această observație, 
în fata oamenilor de școală se pun 
două probleme : determinarea corec
tă a timpului principal de invăță- 
mînt și ce înseamnă a-1 folosi cu 
mai multă perseverență și răspun
dere.

Noțiunea „timp de învățămint", in 
sensul școlii actuale, a fost clarifi
cată de către secretarul general a] 
partidului la Plenara C.C. al P.C.R. 

‘ din 18—19 iunie 1973, cînd arăta că 
„Este suficient să se invețe in școală 
30—36 ore pe săptămină, in care să 
fie incluse predarea, seminarul, la
boratorul, practica", 
principal 
fectat de 
cele 5—6 
tre .elevi 
ma și stimula învățarea acasă, va 
pregăti elevii pentru învățarea ulte
rioară ca adulti, dar ea trebuie să 
folosească cu perseverență și răs
pundere acest program de 5—6 ore 
zilnic, de care dispune nemijlocit, 
pentru a-și rezolva sarcinile prin 
care se asigură promovabilitatea a- 
coperită de cunoștințe și educația 
elevilor. Școala care se rezumă doar 
la învățarea acasă transferă familiei 
obligațiile sale și contează pe un 
timp pe care nu-1 poate dirija decît 
foarte vag. In aceste condiții, rezul
tatele pot fi cele scontate numai cînd 
familia este în măsură să asigure 
copiilor un ajutor pedagogic califi
cat. ceea ce chiar și in țările dezvol
tate se întîmplă abia in 20—30 la sută 
din cazuri.

In ce privește modul de utilizare a 
timpului școlar, există deosebiri în
tre procedeele specifice activităților 
practice, celor cultural-sportive și 
lecțiilor. Rezumîndu-ne in cele ce 
urmează la acestea din urmă, remar
căm că lecțiile sînt creditate cu ca
pacitatea formării culturii generale, 
ideologice și politice, a concepției 
științifice-revoluționare despre lume, 
a atitudinilor comuniste despre lume 
și viață, cu condiția utilizării meto
delor moderne, active, care solicită 
gîndirea, activitatea independentă, 
cooperarea și produc satișfactia în
deplinirii sarcinilor școlare său mo
tivația interioară (intrinsecă). Iar 
motivația, așa cum se știe, este hotă- 
rîtoare pentru orientarea și calitatea 
acțiunii. Fără a subestima realizările 
de mare succes pe care noua tehno
logie didactică le-a prilejuit în acest 
domeniu, observăm că mai sînt ca
zuri cind se procedează după o veche 
și îndelungată practică, potrivit că
reia timpul lecției se împarte apro
ximativ egal între predare și verifi
care, învățarea propriu-zisă urmind 
să aibă Ioc acasă, fără asistentă pe
dagogică. Această practică, presupu- 
nînd eșecul (cine poate învață, cine 
nu, nu !), deși apreciată încă, nu 
poate fi operantă astăzi, cînd, dată 
fiind necesitatea pregătirii muncito
rului cu grad de cultură și calificare 
medie, eșecul, eliminarea din școală, 
în afara pagubelor sociale ca atare, 
pentru individ echivalează cu elimi
narea din viață. Totodată, această 
practică înseamnă și o risipă enormă

, practica". Deci timpul 
de învățămint este cel a- 
către societate și constă în 
ore petrecute zilnic de că- 
în școală. Școala Va îndru-

t

de timp, căci urmărind ceea ce spun 
colegii „ascultați", apoi ce spune 
profesorul explicind. elevii învață e- 
fectiv destul de puțin, trebuind să 
consume acasă alte 3-4-5 ore pentru 
pregătirea lecțiilor, ceea ce, din mii 
de motive, unii nu o vor face. O pri
mă concluzie ce se desprinde este ca 
lecțiile să fie centrate pe învățare, 
adică pe acele activități în care ele
vii rezolvă, experimentează, conspec
tează, memorează etc., mergînd a- 
casă, pe cît posibil,, cu lecția învă
țată din clasă.

O a doua concluzie este că pentru 
a obține timpul necesar acestor acti
vități este nevoie de o nouă concep
ție asupra lecției. In legătură cu a- 
ceasta, la aceeași plenară a C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea că 
„Dacă vrem ca copilul, tînărul să în
vețe temeinic, trebuie să reducem 
orele de predare, incârcate cu ele
mente inutile, cu repetări fără dis- 
ccrnămint, să aducem serioase îm
bunătățiri metodelor și formelor de 
predare, învățămintului nostru de 
toate gradele". Potrivit acestei indi
cații, organele de resort ale Ministe
rului Educației și învățămintului, 
cercetarea pedagogică au orientat ac
tivitatea școlară spre lecții centrate 
pe obiective pedagogice operaționa
le, oferind învățătorilor și profeso
rilor o teorie coerentă, științifică a 
proiectării didactice, cît și numeroa
se modele practice. Incadrindu-se in 
acest program, colectivul de didacti
că al Centrului de științe sociale al 
Universității din Iași și-a axat de 
mai multi ani cercetările pe utiliza
rea intensivă a timpului școlar, a- 
jungînd să elaboreze, in mod experi
mental, caracteristicile, cerințele, 
structura și variantele lecției de pre
dare cu învățarea asistată de profe
sor in clasă și este pe cale de a de
finitiva, tot experimental, caracteris
ticile, cerințele, structura și varian
tele lecției de evaluare. S-au perfec
tat sau sînt pe cale de a se defini
tiva procedee de învățare în clasă și 
de evaluare (formativă și sumativă) 
de Ia clasa întîi la a XU-a, proce
dee care, așa cum s-a vădit pe cale 
experimentală, pot spori simțitor 
randamentul școlar, frecventa și dis
ciplina, fără investiții în plus.

In pedagogie, domeniul metodicii 
este cel mai conservator., Procedeele 
la care ne-am referit nu se pot răs- 
pîndi și încetățeni de la sine. Pe de 
altă parte, in metodică un dogma- 
tisrp poate fi lesne înlocuit cu un alt 
dogmatism. Este nevoie de perseve
rentă și răspundere pentru preluarea 
și generalizarea procedeelor de învă
țare efectivă in clasă, cît și pentru 
prevenirea transformării lor într-o 
nouă practică rigidă, dogmatică. Tot
odată, este nevoie să lucrăm cu con
știința că timpul de invățămint re
prezintă o mare resursă umană, dar 
irecuperabilă în formarea copiilor și 
tinerilor atunci cind am risipit-o. 
Dimpotrivă, creind elevilor deprin
derea de a folosi cu perseverență și 
răspundere timpul de învățămint a- 
f_ectat de societate (timpul școlar), ei 
o vor transfera Și în viața socială de 
mai tirziu. Vor privi și utiliza timpul 
ca pe o mare resursă social-umană 
și de producție, a cărei pierdere (ri
sipire) este de neînlocuit atît pentru 
individ, cît și pentru societate.

Dr. Ioan C. ROMAN 
cercetător la Centrul de științe 
sociale al Universității din lași

• încrederea : G1ULEȘTI (17 53 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13; 
20
• Bătălia din umbră : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17.45; 20, 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20
• Declarație de dragoste : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Căutătorii de aur : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Iubire, iubirea mea : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15; 18,30
• Cît de tineri eram : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30.; 17,45; 20
• Pacea — victorie a rațiunii: CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20
• Fiii „marii ursoaice"; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Luptătorul cu sabia: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Trebuie să-ți joci rolul : STUDIO 
(59 53 15) — 9,45; 12; 14,15; 17; 19,15
• Gheața verde : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA (35 04 66) — .9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20. CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20
• Program special pentru copii :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 14.45;
16,30; 18,15: 20
• Iubire fără soare : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Imperiu) contraatacă : LIRA 
(31 71 71) — 15; 18
• Caravana misterioasă : COTRO- 
CENI (49 48 43) — 15: 17,15: 19.30, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20
• A! șaptelea cartuș : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Pugaciova : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19
• Sînt timid, dar mă tratez: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30: 15,43; 18; 20
• Săgeata neagră — 15; 17,15: Bonner 
fiul — 19,30: POPULAR (35 15 17)

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
19,30; (sala Atelier) : Cheile orașului 
Breda —• 19
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Mihaela Ursulea- 
sa. Sorin Rainer-Cioinaru, Antonio 
Duică — pian — 17,30; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Ștefan Ruha
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Tosca
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Passa- 
caglia — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19
• Teatrul Foarte MIC (14 09 05) : 
Ana-Lia — 19.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Karamazovii — 17,30; 
(sala Studio) ; Variațiuni pe tema 
dragostei — 18,30
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) : Jocuri crude — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul ..Ton Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9: De la Stan și 
Bran la Muppets — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana SInziana — 10; 15; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) ; Mo
tanul Încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19

Concursuri, festivaluri, emisiuni 
radiofonice de largă audiență, spec
tacole de varietăți, concerte perpe- 
tuum, depistarea unor noi tinere 
talente, instruirea lor in vederea 
unor importante manifestări : mu
zica ușoară românească, la ora ac
tuală, mai mult ca oricînd, înfă
țișează un interesant și variat tablou 
permanent în obiectivul,' în atenția 
marelui public. Nu există competiție 
(de la cele pionierești, studențești Ia 
podiumurile unor întîlniri la nivel 
national) care să rămină fără ecou, 
să nu lanseze măcar 2—3 șlagăre, 
2—3 nume de tineri interpreți. Nu 
există concerte de muzică ușoară 
fără săli arhipline. Să reținem, de 
asemenea, două date semnificative : 
68 la sută din programul Radioului 
inseamnă muzică, 40 Ia sută fiind 
muzică ușoară ! Fenomenul nu este 
însă întimplător. Uniunea compozi
torilor și muzicologilor, respectiv bi
roul secției de muzică ușoară, își 
dă avizul de specialitate asupra lan
sării unor noi pagini, comisiile Ra
dioului, de asemenea, filtrează pro
punerile miilor de artiști amatori. 
Centrul special de perfecționare a 
cadrelor, acordă atestate (șj nu de 
mult s-a procedat la o nouă veri
ficare) doar celor ce posedă cunoș
tințele tehnice absolut necesare, un 
repertoriu adecvat. Dacă toate aceste 
„canale" sînt multiplicate la nivelul 
întregii țări, prin activitatea centre
lor județene de îndrumare a mișcării 
artistice de amatori, a comitetelor 
județene de cultură — nu este greu 
să avem imaginea unei mișcări ar
tistice de masă, plină de vitalitate 
(cu etalonul artei profesioniste), su
pusă permanent înnoirilor, străduin- 
du-se să răspundă cerințelor și gus
tului diferitelor generații de ascul
tători și, în primul rînd, publicului 
tinăr, cel ce constituie principalul 
nucleu, cel ce este, de fapt, primul 
dintre consumatorii, dintre benefi
ciarii muzicii ușoare românești. Re
flectoare puternice luminează acest 
podium al muzicii ușoare și orice 
vibrație este știută, este cunoscută, 
este comentată și catalogată cum se 

cuvine. Fie că se numește „Șlagăre 
în devenire" (emisiune TV de largă 
popularitate), in care, din 1981 și pină 
în prezent, s-au propus vreo 180 de 
cintece și, deși are un filtru sever, 
fără prejudecată, peste 60 au căpă
tat „statutul" de șlagăre, majoritatea 
semnate de tineri și foarte tineri 
compozitori ; sau ^.Curierul melodii
lor" — prietenul de fiecare dimi
neață al ascultătorilor, sau nume
roasele competiții (poate prea nu
meroase I) desfășurate sub egida 
C.C. al U.T.C. („Cintecul politic 
pentru tineret"), U.G.S.R., Centrul 
universitar București ș.a.m.d. ; ca 
să nu mai vorbim de remarcabilele 
confruntări Melodii ’86, Mamaia '86, 
(inițiate de către C.C.E.S. și Uniunea 
compozitorilor și muzicologilor) — 
manifestări cu mare susținere pro
fesională, tematică pentru cinte
cul românesc de mare accesibi
litate, pentru ca muzica ușoară 
românească să se situezi la cotele 
unui înalt profesionalism. Numai pe 
podiumul de la Mamaia (care rămîne 
principalul eveniment artistic al sta
giunii estivale) s-au propus 36 de 
prime audiții (la secția de crea
ție) și alte 25 de piese noi la 
secția de interpretare, multe dintre 
acestea scrise cu profesionalism și 
talent, imediat căpătind girul popu
larității. Să numim compozițiile în
chinate păcii : „Va fi coloană-n in
finit" (Ionel Tudor — versuri An
dreea Andrei), „Oameni nu uitați" 
(Cornel Fugaru — Dan V. Dimitriu), 
„Un colt de cer" (Zoltan Boroș — 
Gh. E. Marian), „Viața va fi" (Dani 
Constantin — Eugen Dumitru), 
..Avem nevoie de pace" (Temistocle 
Popa — Ovidiu Dumitru), „Planeta 
Pămînt" (Ion Cristinoiu — Lucian 
Avramescu) ; de asemenea, pămintu- 
lui românesc : „Țara mea, iubită 
România" (George Grigoriu — 
Angel Grigoriu. Romeo Iorgulescu), 
„Chemarea pămîntului" (Ionel Tu
dor — Andreea Andrei), „Un cînt 
de pasăre măiastră" (Camelia Dăscă- 
lescu — Flavia Buref), dragostei ; 
„Să păstrăm dragostea" (Marcel 
Dragomir — Lucian Avramescu), 

„Ploaia din Vis" (Marius Marchiș). 
copiilor — florile tării, litoralului. 
O demonstrație clară, după cum am 
mai spus, a preocupării pentru 
substanța temelor abordate,, pentru 
versul frumos, pentru diversitate 
stilistică. pentru apropierea de 
sound-ul modern al acestor ani, fără 
de care nu s-ar impune tinerețea

Un gen de largă popularitate
— în obiectivul marelui public

genului. După cum majoritatea 
aspiranților la calificativul „solist 
de muzică ușoară" (indiscutabil cu 
toții mai bine pregătiți față de anul 
trecut datorită acelor excelente 
cursuri de pregătire asigurate de 
către Centrul special de perfecțio
nare a cadrelor și Teatrul „Tănase") 
au înălțat ștacheta competiției și la 
secția de interpretare, detașînd ti
nere talente (Loredana Groza, Dan 
Stoian), prezente care cu siguranță 
vor face succes pe scenele teatrelor 
de revistă (Anca Turcașiu, Ileana 
Șipoteanu, Olga Bălan), confirmînd 
valori (Dana Bartzer, Denis Roman, 
Oana Sîrbu, Alexandra Canareica), 
dezvăluind un colorat evantai stilis
tic de care are nevoie, fără îndoială, 
muzica ușoară românească. Pentru 
că, dincolo de succesele de-o clipă, 
de-o audiție, valorile — și la creație, 
și la interpretare — se impun de La 
sine, argumentele calității, ale. pro
fesionalismului și conștiinței artis
tice, ale talentului fiind imbatabile, 
indiferent de podium, de anotimp, 
de cadru competițional.

Succesele muzicii ușoare româ
nești sînt, în ultimii ani, indiscuta
bile. S-au lansat șlagăre, se propun 

noi și noi cintece tematice de sub
stanță, s-au remarcat tineri soliști 
— interpret! de talent. Stau mărtu
rie și serile de la Mamaia și serile 
numite Melodii ’86 și, bineînțeles, 
cum am mai spus, oricare dintre 
manifestările de anvergură. Totuși, 
lumea muzicii ușoare, dinamică, vie. 
într-o permanentă dorință de nou, 
de ritm, de armonii, niciodată nu 
va pune „bară dublă", socotind că 
și-a îndeplinit misiunea față de exi
gențele timpului, față. de marele 
public. Astfel, preocuparea pentru 
originalitate, pentru apropierea de 
cintecul românesc, de esență româ

nească, rămîne in prim planul 
atenției compozitorilor. Sînt minu
nate ritmurile pitorești culese de 
prin lume, dar o melodie româneas
că rămîne întotdeauna în sufletul 
ascultătorilor ! Este vorba de per
sonalitatea muzicii noastre ușoare, 
de vocea ei distinctă, de căutările 
unora dintre compozitori ca veșmin
tele orchestrale moderne să îmbrace 
sonurile caracteristice folclorului 
nostru, așa cum ne-au invătat cla
sicii muzicii ușoare românești, așa 
cum au propus unele dintre cele mai 
dotate tinere condeie (Adrian Enes- 
cu. Anton Șuteu etc). Se poate scrie 
și „country music" și un „șirtaki" și 
cite și mai cite... dar să nu uităm 
pledoaria pentru originalitate, pen
tru specificul muzicii noastre, in 
general, pentru vocea distinctă a 
muzicii românești, remarcată, nu 
o dată, în concertul international. 
Persistă fncă tendința uniformizări
lor orchestrale, care aduce la același 
numitor sute de cintece, care instau
rează monotonia. Dacă s-ar lărgi 
cercul orchestratorilor, la com
petițiile de anvergură, ar fi in
vitate mai multe formații (nu nu
mai orchestra de estradă a Radio- 

televiziunii, condusă de Cornel Po
pescu, și formațiile Ionel Tudor, 
Vilmani — care, fără îndoială, își 
împlinesc cu mult profesionalism 
misiunea), dacă ar fi stimulate 
cît mai mult creațiile Instrumen
tale, de dans și ar fi cunoscut 
circuitul formațiilor tinere (unele 
avind chiar un repertoriu românesc 
de calitate), probabil că rezultatele 
ar fi mai bune, evidențiindu-se mai 
pregnant și culorile specifice, struc
turile proprii cîntecului româ
nesc. După cum în atenția melo
manilor, a .specialiștilor rămîne tere
nul textelor de muzică ușoară, nu 

întotdeauna la nivelul muzicii, al 
inspirației melodice, al impulsurilor 
ritmice, al atmosferei dorite de com
pozitori (atunci cînd versurile sînt 
adaptate muzicii). îmbinările de rime 
și vorbe, de multe ori, nedepășind 
mediocritatea. Niciodată muzica 
ușoară nu va abandona tema dra
gostei (și alte zeci de mii de va- 
riațiuni vor fi scrise pe acest su
biect veșnic tinăr !) și nici nu va 
căuta să dea răspunsuri fundamen
tale unor mari probleme filozofice. 
Dar de cite ori nu a reușit un 
simplu cîntec de cinci minute să ne 
răscolească inima, să ne impresio
neze, să ne facă să vibrăm prin ele
ganța, prin sensibilitatea rostirii 
sincere, elevate ?! Și de cite ori 
nu am murmurat ironic însăilările 
de tipul „El și ea / Sub cerul înste
lat / Vai ce vorbe-și spun / Pe-nse- 
rat Și dacă, pe lingă cunoscuții 
noștri textieri, cît mai multi poeți 
vor fi atrași de tărîmul muzicii 
ușoare, dacă în competiții, organiza
torii vor ține seama să fie prezente 
cît mai multe semnături (nu numai 
compozitori, dar și autori de ver
suri), dacă in continuare biroul sec
ției de muzică ușoară al Uniunii 

compozitorilor va căuta susținerea 
dialogului, a colaborării cu Uniunea 
scriitorilor — fără îndoială că mu
zica ușoară nu va avea decît de 
ciștigat. Dar fiindcă aria manifes
tărilor închinate muzicii ușoare este 
destul de largă, capabilă să solicite 
prezenta cit mai multor participant!, 
compozitori, poeți, interpret și exi
gențele unor atari întreceri presupun 
o temeinică pregătire a fiecăruia, 
ne întrebăm : nu apare nefirească 
tendința unora dintre autori de a 
participa cu orice preț la toate aces
te manifestări ?! Nu se soldează 
uneori această goană de a fi pre- 
zenți la toate concursurile, de a nu 
lăsa mai mult loc tinerelor condeie, 
numelor noi, cu eșecuri sau, în 
orice caz, cu îngustarea modalități
lor de expresie, cu o anumită uni
formizare ?

S-au scris nenumărate istorii des
pre soarta cîntecelor. Un simplu cîn
tec poate revoluționa un gen, gustul 
publicului, poate să devină, intr-o 
clipă, șlagărul numărul unu al zilei, 
al anului... sau să-și trăiască doar 
prima și ultima audiție. Firele sînt 
însă mult mai complicate decît par, 
pentru că o creație (melodie-vers- 
orchestratie), fie ea de mare valoare, 
fără verva, talentul, aplombul solis
tului respectiv nu prea are mari sorți 
de izbindă. Și, întotdeauna, interpre
tul a fost prptagonist principal, de el 
depinzînd, in ultimă instanță, soarta 
unei compoziții. Nici nu s-ar putea 
vorbi despre succesele muzicii ușoa
re românești dacă nu»am numi pe 
Angela Similea, Corina Chirlac, Mi- 
rabela Dauer, Dida Drăgan, Marina 
Scupra, Eva Kiss, Dan Spă- 
taru, Cornel Constantiniu, pe cei din 
„plutonul" imediat următor — Emi
lia Dițu, Adrian Daminescu, Gabriel 
Cotaibă, Cornelia Vorvoreanu... Din 
păcate însă, doar citiva dintre 
cei numiți au o susținută acti
vitate concertistică. Nu este *or-  
ba de aparițiile fugare — cu 
2—3 cintece — intr-un show, intr-un 
spectacol de varietăți, ci de recita
luri de înaltă tinută, concepute după 
anume idei, bine închegate, bine 
exersate, care să reprezinte cartea de 
vizită a nivelului actual pentru arta 
interpretativă românească. Nici la 
Festivalul de la Mamaia (cu cîteva 
excepții s Marina Scupra, George 

Nicolescu etc.) nu au adus prea mul
te noutăți, după cum nici în stagiu
nea obișnuită ele nu sint incluse fi
resc. Poate fi vorba aici și de un 
sentiment de automulțumire pe care 
îl afirmă unele vedete, de o anumită 
bătaie a pasului pe loc, ca expresie a 
insuficientei preocupări pentru au- 
todepâșire, pentru îmbogățirea re
pertoriului. Rețin două imagini : 
prima : pe Valea Jiului. în urmă cu 
cîteva luni, concertau Angela Similea 
și formația Savoy. Era un recital in 
care se rulau șlagăre de mare cir
culație din muzica ușoară româneas
că, se propuneau piese noi, care in
vita publicul să se bucure de fiecare 
cintec, de fiecare compoziție. După 
două ore de spectacol, firesc, au fost 
aplauze, bis-uri, și minerii, care, 
ca nimeni alții iubesc lumina, fru
mosul, i-au rechemat de nenumărate 
ori la rampă, au cerut alte și alte 
compoziții... A doua : la Mamaia — 
show-ul unui compozitor de muzică 
ușoară, și solist în același timp, care, 
cedînd tonurilor bulevardiere, iefti
ne.» a transformat un recital care pu
tea fi un recital de muzică ușoară, în 
adevăratul sens al cuvîntului, într-o 
improvizație stridentă, vulgară... 
Două imagini care se exclud, care 
nu au nici un punct comun, atunci 
cînd vorbim de calitate, de etica in
terpretului, de conștiința lui artisti
că. O singură concluzie : arta inter
pretativă (de la formarea celor mai 
tinere talente pină la evoluția vede
telor cunoscute), dirijată de forurile 
de cultură, de specialiști nu poate 
rămîne în urma genului pe care îl 
servește — muzica ușoară româneas
că. Așa cum de la reluarea pa
ginilor clasice la sound-urile la 
zi, de la promovarea cit mai 
multor tinere formații instrumen
tale la problema textelor, a re
citalurilor — oricînd, dezbaterile 
(pe linia celor propuse nu o dată de 
Uniunea compozitorilor) cu publicul 
spectator, emisiunile radiofonice de 
educație muzicală, stimularea con
deielor criticii muzicale de a aborda 
și aceste subiecte, intr-un cuvînt. 
toate formele prin care să se dove
dească permanenta preocupare a 
specialiștilor, a forurilor de cultură 
față de muzica ușoară românească, 
vor fi binevenite.

Smaranda OȚEANU
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Sub deviza „Comerț - cooperare - dezvoltare - pace"

TlRGDl INTERNATIONAL BUCUREȘTI -1986
9 In perioada 18—26 octombrie, Capitala va găzdui cea 

de-a Xll-a ediție a T.I.B.
• Vor fi prezente la tradiționala manifestare economică 

circa 500 de firme din 36 de țări, iar 28 de țări vor avea 
pavilioane oficiale

• Țara noastră va prezenta o variată gamă de produse de 
înalt nivel tehnic, produse ce se exportă pe toate meri
dianele globului

Cea de-a Xll-a ediție a Tîrgului 
Internațional București — T.I.B. ’36, 
amplă și prestigioasă manifestare 
economică internațională ce se va 
desfășura în acest an între 18 și 26 
octombrie 'în complexul expozițio- 
nal din Piața Scînteii. va prilejui 
un nou și important moment de 
afirmare a produselor românești pe 
piața internațională.

De la o ediție la alta, tirgul și-a 
cîștigat un recunoscut prestigiu in
ternațional, demonstrat atit prin 
participarea, de la un an la altul, 
tot mai numeroasă, prin calitatea 
și performanțele produselor expu
se. cit și prin amploarea tranzacții
lor comerciale încheiate de firmele 
românești și străine prezente la
T.I.B. Fără îndoială, promovarea 
cu consecvență a idealurilor de 
pace ale poporului nostru, preocu
parea constantă a României socia
liste. a președintelui său. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
dezvoltarea și aprofundarea rela
țiilor comerciale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, in spiritul principii
lor independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, deplinei egalități în 
drepturi și avantajului reciproc, 
au creat climatul unor ample legă
turi comerciale bi și multilaterale. 
Concludent în acest sens este fap
tul că, în prezent. România desfă
șoară relații comerciale cu peste 
150 de state de pe toate continen
tele.

Actuala ediție a tirgului consti
tuie, așa cum evidenția tovarășul 
Octavian Moarcăș. directorul gene
ral al întreprinderii de tîrguri. ex
poziții și publicitate pentru comerț 
exterior, o expresie a capacității 
actuale a economiei noastre națio
nale. o dovadă concretă a dorinței 
României de a promova relații 
economice cu toate, statele lu
mii. indiferent de orînduirea lor 
socială, un cadru deosebit pentru a 
face cunoscute progresele înregis
trate în direcția diversificării pro

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

ARAD : Sonde dote în 
exploatare peste prevederi

Mobilizați plenar pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan, oamenii muncii de la Schela 
de foraj Zădăreni. din cadrul 
Trustului de foraj-extracție Arad, 
au forat in plus, fată de pre
vederi, de la începutul anului și 
pină acum. 4 032 metri. Depăși
rile au la bază, in principal, creș
terea vitezei de foraj cu 5.78 la 
sută fată de nivelul planificat și 
reducerea in fiecare lună a ciclu
lui de demontai, transport și mon
taj cu două zile pe fiecare insta
lație. Așa se și explică faptul că 13 
sonde au fost date in exploatare 
peste prevederi. (Tristan Mihuța).

CĂLĂRAȘI : O nouă 
capacitate de producție 
în municipiul Călărași a intrat 

în funcțiune întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr, 
împreună cu alte două asemenea 
unități — cea de la Fundulea. care 
a intrat in funcțiune, și cea din 
Oltenița, care urmează să-și facă 
debutul industrial peste puțin timp 
— se va asigura prelucrarea în
tregii cantități de sfeclă de zahăr 
produsă in județul Călărași. Este 
de menționat că modernele insta
lații ale celor trei unități producă
toare de zahăr din județul Călărași 
sint realizate în întregime de in
dustria românească. (Mihail Dumi
trescu).

VALEA JIULUI : Acțiuni 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
în localitățile Văii Jiului s-a 

desfășurat „Săptămina acțiunilor 
gospodărești", în cadrul căreia s-au 
inițiat și desfășurat mai multe ac
țiuni de înfrumusețare și bună 
gospodărire. După curățirea și în
treținerea zonelor verzi, a parcu

Azi, trei importante partide 
din campionatul diviziei A

Astăzi, cele trei echipe care re
prezintă fotbalul nostru in cupele 
europene vor juca partidele din pro
gramul etapei a IX-a, astfel : la 
Buzău. Steaua va întîlni pe Gloria, 
la Cluj-Napoca, Universitatea va 
juca cu „U“, iar la București, 
Sportul studențesc va primi vizita 
echipei Flacăra Automatica Moreni.

Celelalte meciuri ale etapei se vor 
desfășura după următorul program : 
vineri. 17 octombrie : F.C. Olt — 
Victoria : simbătă 18 octombrie :/
S.C. Bacău — Chimia ; Dinamo — 
Petrolul ; Jiul — Oțelul ; Rapid — 
Corvinul ; F.C.M. Brașov — F.C. Ar
geș.

Toate jocurile etapei vor începe 
la ora 15,00.

• După cum anunță Federația ni
ponă de fotbal, cea de-a 7-a ediție 
a „Cupei intercontinentale" se va 
disputa la 14 decembrie la Tokio, 
între echipa Steaua București, 
câștigătoarea din acest an a „Cupei 
campionilor europeni", și învingă- 
toarea dintre Rio Plata Buenos Aires 
și formația columbiană America din 
Caii, finalistele „Cupei Libertado- 
res". competiția sud-americană si

duselor. ridicării nivelului calitativ 
al acestora și a adaptării lor la 
cerințele pieței externe. Este sem

nificativ astfel că la ediția din a- 
cest an a tirgului Vor participa 
circa 700 de unități producătoare 
românești, care- expun prin 44 de 
Întreprinderi de comerț exterior. 
Exponatele românești vor fi pre
zentate pe o suprafață de 19 000 mp 
în pavilioane și 31 200 mp pe plat
forme în aer liber. Standurile vor 
putea oferi o imagine grăitoare a 
marilor progrese înregistrate de 
economia României socialiste, a 
potențialului mereu crescînd al 
țării noastre de a participa la cir
cuitul mondial de valori materia
le. Ponderea principală o vor de
ține produsele de înaltă tehnici
tate ale industriei constructoare de 
mașini, ale industriei electrotehnice 
și electronice. Ca și în ceilalți ani. 
în cadrul tirgului va fi organizat 
un salon internațional al chimiei, 
unde* * vor fi expuse produse de sin
teză ale chimiei românești, mărtu
rie a puternicei dezvoltări a acestei 
ramuri de virf. Baza materială 
creată in ultimele două decenii 
este de natură, așa cum de altfel 
o demonstrează faptele, să asigure 
o prezentă de prestigiu, activă și.

milară „C.C.E.". Meciul va avea loc 
la Stadionul „Yokogi" din Tokio.

• La Luxemburg. în meci pentru 
preliminariile Campionatului euro
pean de fotbal, selecționata Belgiei 
a învins cu scorul de 6—0 (3—0) for
mația Luxemburgului. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost Claessen, 
care a înscris trei goluri in minutele 
9, 54 și 89 — ultimul din lovitură de 
la 11 m. Celelalte goluri au fost 
marcate de Gerets (min. 6), Vercau- 
teren (min. 41) și Ceulemans (min. 
87).

Rezultate înregistrate în prelimi
nariile Campionatului european de 
fotbal rezervat echipelor de tine
ret : Austria — Albania 1—0 
(0—0) ; Cehoslovacia — Finlanda 
2—0 (1—0) ; Polonia — Grecia 1—0 
(1—0) ; Irlanda — Scoția 1—2 (1—1).

JOCURI OLIMPICE. Cu prilejul 
lucrărilor celei de-a 91-a sesiuni a 
Comitetului Internațional Olimpic 
de la Lausarrtie. s-a hotărît ca. in- 
cepînd din anul 1994. Jocurile Olim
pice de vară și de iarnă să se des
fășoare alternativ, o dată la 2 ani. 
Astfel. în 1992 va fi pentru ultima 
oară cînd Olimpiada de vară și cea 
de iarnă vor avea loc în același an, 
în continuare. Jocurile Olimpice de 
iarnă se vor disputa in anul 1994, 
iar cele de vară în 1996, această

rilor și a străzilor, cu ajutorul 
serelor din Simeria, Arad și Aiud 
edilii din Valea Jiului vor asigura 
pentru plantările de toamnă și 
primăvară mii de trandafiri, arbori 
și arbuști ornamentali. (Sabin 
Cerbu).

GALAȚI : Probă 
a competenței profesionale

Ne aflăm la secția turnătoria de 
neferoase din cadrul Fabricii na
vale pentru elice și prelucrări la 
cald Galați. Experimentatul co
lectiv de muncă de aici, care și-a 
îndeplinit și depășit substanțial 
sarcinile de plan, raportează un 
important eveniment de produc
ție. Despre ce este vorba ?

— Am reușit — ne spune subin- 
ginerul Ene Gabriel șeful secției 
— șă turnăm prima elice pentru 
navele de 5 000 tdw. Turnarea fie
cărei noi elice reprezintă pentru 
noi o nouă probă de competentă 
și măiestrie profesională, intrucit 
aceste importante componente na
vale sînt cele mai mari piese 
turnate din neferoase, foarte difi
cil de realizat. Elicea realizată 
acum înglobează 17 tone de aliaj 
și are un diametru de 4.6 
metri. (Ștefan Dimitriu).

LUDUȘ : Se dezvoltă 
zestrea urbanistică

în tîltimii ani. 'în orașul Luduș 
s-au construit noile și modernele 
cartiere • ,.23 August 1“ și ..Gării". 
De asemenea, continuă îh ritm 
intens lucrările de construire a 
cartierului „23 August II". situat în 
zona industrială a orașului, unde, 
în aceste zile, s-a dat în folosință 
oel de-al 300-lea apartament con
fortabil. Acest nou ansamblu de 
locuințe va număra. în final, 1 500 
apartamente, școli, creșe și grădi
nițe, spații comerciale și de pres
tări servicii către populație. De re
marcat că. în ultima perioadă, la 
dispoziția oamenilor muncii ludu- 
șeni au fost puse peste 2 000 apar
tamente. ceea ce a făcut ca circa 

INFORMAȚII SPORTIVE

eficientă a chimiei și petrochimiei 
în schimbul internațional de valori 
materiale.

Va atrage cu siguranță atenția 
specialiștilor prezenți la tîrg înalta 
competitivitate a produselor româ
nești, bazate pe o precizie deosebi
tă in prelucrări, pe o fiabilitate ri
dicată în exploatare. De un larg 
interes se vor bucura, desigur, 
instalațiile de foraj F-400 și F-60, 
utilaje complexe și moderne consi
derate printre cele mai bune din 
lume, utilajele miniere, locomoti
vele, vagoanele de călători și de 
mărfuri, autocamioanele și auto
basculantele. autoturismele ..Da
cia". „Oltcit" și .,Aro“. elicopte
rele și aeronavele, calculatoarele, 
casetofoanele și magnetofoanele, 
robotii Industriali, aparatele de uz 
casnic, confecțiile, textilele, medi
camentele etc. Vizitatorii vor avea 
prilejul să cunoască o diversă gamă 
de mașini-unelte. de produse ale 
industriei electrotehnice si electro
nice. utilaje destinate industriei e- 
nergetice. produse de un înalt ni
vel tehnic menite să asigure un 
cadru optim de discuții rodnice cu 
partenerii străini prezenți Ia tirg.

Evident, datorită prestigiului pe 
care l-a cîștigat de-a lungul celor 
11 ediții de pină acum, Tirgul In
ternațional București se bucură 
de o importantă participare in
ternațională. Anul acesta și-au a- 
nunțat participarea circa 500 de 
firme din 36 de țări, dintre care 
28 de țări expun produse în pa
vilioane oficiale.

în cele nouă zile de desfășurare 
a tirgului, în afara' numeroaselor 
întilniri de afaceri, se vor organi
za simpozioane, conferințe de pre
să, zile ale țărilor participante, toa
te intr-un cadru propice unei ma
nifestări economice de o asemenea 
amploare.

Pină la deschiderea noii ediții 
a Tîrgului Internațional București 
au mai rămas puține zile, timp in 
care pregătirile se apropie de 
punctul final. Organizatorii, expo
zanții români și străini sint pu
ternic animați de dorința ca din 
momentul deschiderii tîrgului să 
capteze atenția si interesul vizita
torilor. al numeroșilor specialiști, 
să traducă în fapte deviza sub care 
se va desfășura această presti
gioasă manifestare economică in
ternațională : „Comerț — coope
rare — dezvoltare — pace".

Petre CRISTEA

70 Ia sută din populația actuală a 
orașului de pe Mureș să locuiască 
în case noi. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI : Energie termică 
economisită

La Combinatul de utilaj greu din 
Iași se acordă o atenție deosebită 
modernizării cuptoarelor de încăl
zire și de tratament termic. Ele 
sînt echipate acum cu noi tipuri 
de arzătoare autoregenerative. con
cepute și realizate de specialiștii și 
lucrătorii atelierului de proiectări, 
automatizări și mecanizări din ca
drul combinatului. Pină în prezent 
s-au dotat cu astfel de arzătoare 
toate cele 7 cuptoare de la linia 
presei de 2 500 tone/forță de la 
forja grea nr. 1, precum și un cup
tor cu vatra de 40 mp de la linia 
presei de 6 000 tone/forță din ace
eași forjă, ceea ce înseamnă o 
mare economie de energie termică. 
(Manole Corcaci).

TELEORMAN : Locuințe 
date în folosință

în noul și modernul centru civic 
al municipiului Alexandria a fost 
dat în folosință încă un frumos 
bloc de locuințe, avînd la parter spa
ții pentru unități comerciale. De 
la începutul anului și pină în pre
zent, lucrătorii întreprinderii an
trepriză de construcții-montaj Te
leorman au predat „la cheie" în 
mai multe localități urbane și ru
rale 500 de apartamente moderne 
și confortabile. Printr-o mai bună 
organizare a muncii, în perioada 
imediat următoare vor fi terminate 
și puse la dispoziția oamenilor 
muncii alte noi blocuri de locuințe 
în municipiile Alexandria și Turnu 
Măgurele, precum și în orașul Ro
șiori de Vede, constructorii fiind 
hotărîți să realizeze planul fizic de 
lucrări pe acest ap îh devans și să 
pregătească frontul de lucru pentru 
aproape jumătate din numărul a- 
partamentelor ce vor fi date în fo
losință în anul viitor. (Stan Ștefan).

( 
alternantă fiind menținută apoi fără 
nici o modificare.

HOCHEI. La patinoarul „23 Au
gust" din Capitală se va desfășura 
astăzi primul meci dintre echipa 
Steaua București și formația Parti
zan Belgrad, contînd pentru turul 
II al „Cupei Campionilor Europeni" 
— Trofeul Citizen", la hochei pe 
gheață.

Partida va începe la ora 17,00.
TENIS DE MASĂ, Proba masculi

nă din cadrul campionatelor de te
nis de masă ale' Asiei, ce se desfă
șoară la Shenzen. a fost cîștigată de 
campionul mondial Jiang Jialiang 
(R.P. Chineză), care l-a întrecut in 
finală cu 3—0 (21—11. 21—16. 21—18) 
pe compatriotul său Teng Yi.

în finala probei feminine, dispu
tată între jucătoare din R.P. Chine
ză. He Zhili a dispus cu 3—1 
(17—21, 21—15, 21—13, 21—14) de
Jiao Zhimin.

TENIS. Conducerea federației in
ternaționale de tenis, reunită la Lon
dra. pentru a proceda la tragerea 
Ia Sorți a ediției 1987 a „Cupei 
Davis", a anunțat că finala ediției 
1986 a tradiționalei competiții din
tre echipelo Australiei și Suediei, 
va avea Ioc între 26—28 decembrie 
la Melbourne.

Vizita oficială de prietenie a ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.

La București au început, miercuri, 
convorbiri între tovarășul loan Totu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. și

Cronica zilei
La București au început, miercuri, 

lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale ro- 
mâno-mongole de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Delegațiile celor două părți în 
comisie, conduse de tovarășii Ludo
vic Fazekaș, viceprim-ministru al 
guvernului, și Cioinorin Șuren. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, analizează modul 
în care ău fost înfăptuite înțelege
rile convenite la cel mai înalt nivel 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, precum 
și posibilitățile de extindere și di
versificare a schimburilor1 de mărfuri 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă.

★
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la crearea Uniunii pentru răstur
narea imperialismului și a 41 de 
ani de la înființarea Partidului Mun
cii din Coreea, la Academia de 
partid pentru învățămînt social-po
litic a avut loc, miercuri, o întîlni- 
re a ambasadorului R.P.D. Coreene 
la București, Zo Iăng Guk, cu cadre 
didactice și cursanți de la această in
stituție. Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a în
fățișat activitatea desfășurată de 
Partidul Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
pentru cucerirea independenței pa

În județele Bihor și Ialomița s-au încheiat 
importante lucrări agricole de toamnă

Oamenii muncii din agricultura 
județului Bihor au încheiat semă
natul griului pe întreaga suprafață 
planificată.

în telegrama adresată, cu 
acest prilej, tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Bihor al P.C.R., se arată că, 
in prezent, lucrătorii, ogoarelor 
acționează cu hotărîre pentru a 
livra în cel mai scurt timp cantită
țile de produse prevăzute la fondul 
de stat, finalizarea recoltării fructe
lor și legumelor, stringerea și depo
zitarea tuturor resurselor furajere, 
pentru efectuarea arăturilor adinei 
de toamnă, a celorlalte lucrări de 
sezon, în condiții de calitate supe
rioară.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de la sate sînt hotărîți să ridice în 
continuare calitatea întregii activi
tăți și realizările din agricultura 
bihoreană — importantă ramură a 
economiei județului — la nivelul 
exigențelor noii revoluții agrare, să 
înfăptuiască exemplar sarcinile ce

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor s-o cunoaștem, s-o 
generalizăm ! Episodul 11

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 octombrie, ora 20 — 19 
octombrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi răcoroasă, iar cerul variabil, cu

Condiții optime pentru 
odihnă și cură balneară

în această perioadă, prin toate 
oficiile județene de turism și 
I.T.H.R. București se pot procura 
bilete pentru efectuarea unei cure 
balneare în afecțiuni cardiovascu
lare și boli asociate în urmă
toarele stațiuni : Balvanyos. Băile 
Tușnad, Borsec, Buziaș. Vatra 
Dornei.

Cazarea, masa și procedurile 
medicale se asigură in hoteluri cu 
im ridicat grad de confort.

Se acordă reduceri de 20—40 Ia 
sută la tarifele de cazare și masă 
și de 25 la sută la transportul pe 
C.F.R.

Data plecării ’în stațiune se poa
te stabili de fiecare solicitant in 
parte.

Personal medical cu înaltă cali
ficare asigură efectuarea unor tra
tamente balneare de mare efi
ciență bazate pe factorii naturali 
de cură existenți in stațiuni. Pen
tru oaspeți se organizează mani
festări cultural-artisțice și excursii 
la obiectivele turistice din împre
jurimi.

Biletele se procură de Ia toate 
unitățile de turism și comitetele 
sindicatelor din întreprinderi, in
stituții și de Ia oficiile de pensii 
județene. In fotografie : vedere din 
stațiunea Buziaș.

E. A. Șevardnadze. membru al Bi
roului Politic ai CU. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al Uni
unii Republicilor Sovietice Socialis
te, care- efectuează o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

triei, succesele obținute de poporul 
coreean în edificarea societății so
cialiste. Vorbitorul a relevat bunele 
relații de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, rolul hotărîtor al întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen în dezvoltarea continuă a a- 
cestor bune raporturi. Totodată, el 
a exprimat Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
nostru calde mulțumiri pentru spri
jinul permanent acordat luptei drep
te a poporului coreean pentru în
făptuirea reunificării pașnice a 
patriei.

★
Miercuri au Început la București 

lucrările celei de-a XlX-a Confe
rințe a organelor oficiale de turism 
din țări balcanice, la care iau parte 
delegații din Bulgaria, Grecia. 
Iugoslavia, Turcia și România. Sint 
examinate aspecte ale relațiilor tu
ristice dintre țările balcanice, noi 
căi pentru amplificarea cooperării 
în acest domeniu, în spiritul pre
vederilor Acordului multilateral de 
colaborare turistică din regiunea 
balcanică, încheiat între cele cinci 
țări participante.

în paralel, se desfășoară și lu
crările celei de-a XlV-a Conferințe 
a Asociației agențiilor de voiaj din 
țări balcanice.

(Agerpres)

le revin din documentele Congre
sului al XIII-lea al partidului.

★
Oamenii muncii din agricultura 

județului Ialomița au raportat in-, 
cheierea recoltării porumbului și 
insămînțării griului pe întreaga su
prafață planificată.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Ialomița al P.C.R., se arată că 
în aceste zile locuitorii satelor ac
ționează pentru recoltarea sfeclei 
de zahăr pe ultimele suprafețe, 
adăpostirea în condiții optime a în
tregii producții din această toamnă 
și efectuarea arăturilor adinei.

în telegramă se exprimă angaja
mentul tuturor lucrătorilor ogoare
lor ialomițene de a realiza exem
plar obiectivele ce le revin din 
hotărîrile celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, aducindu-și ast
fel o contribuție tot mai sporită la 
înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

20,35 Statornici în străbuna vatră dacică 
(color). Milenii de istorie In stră
luciri de aur și argint. Episodul 2

20,55 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii (color)

21,30 Controlul oamenilor muncii — 
operativitate, răspundere, eficiență

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

înnorări mai accentuate în a doua parte 
a intervalului în regiunile estice, unde 
se vor semnala ploi Izolate și trecă
toare. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări izolate în estul 
teritoriului, cu 40—50 km/h. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, mai coborîte 
în nordul și centrul țării, dar mai ri
dicate izolat în sud, iar cele maxime 
între 12 și 20 de grade. Se va produce 
brumă cu caracter local în nordul și 
centrul teritoriului, precum și în zo
nele subcarpatice, iar în regiunile 
vestice se va semnala ceață. în Bucu
rești : Vremea va fi răcoroasă cu cer 
schimbător, favorabil ploii slabe. Vîn
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 3 și 
7 grade, iar cele maxime Intre 15 și 18 
grade.

_____ REALITĂȚI REVELATOARE ____
DIN LUMEA CAPITALULUI;

Cind dreptul Ia muncă este pus „în afara Ie£ii“
Viața plină de lipsuri și nevoi a imigranților din țările occidentale 

revine din nou in atenție, grație unui șir de articole publicate de cu
noscuta revistă algeriană „REVOLUTION AFRICAINE". In mod deosebit, 
revista se referă la situația imigranților din Franța - al căror număr se 
ridică la peste 4 milioane - și a căror soartă este pusă sub semnul 
întrebării prin proiectul de lege adoptat, la 16 iulie, de Adunarea Na
țională franceză, relativ la „condițiile de intrare ți de ședere" a cetă
țenilor străini în Franța.

„Acest eufemism — scrie revista
— ascunde un arsenal de măsuri 
juridice și administrative pentru 
a-i scoate afară pe străini din 
Franța". Cauzele adoptării acestor 
măsuri sint multiple — apreciază 
„Revolution africaine" — mențio- 
nind printre acestea „exasperarea 
datorată crizei economice", lipsa 
de interes de a se acorda „un 
statut de egalitate în drepturi 
străinilor", „șomajul", „agitațiile 
rasiste din întregul Occident și in 
special din Franța" etc. Și astfel
— arată revista — „imigranții, 
care au jucat un important rol 
economic și social, asigurind dina
mismul unei societăți ce se vrea 
democratică, și care au un rol in 
edificarea prosperității acestei so
cietăți. sînt pe punctul de a fi 
zvirliți afară".

Revista iși arată în primul rînd 
îngrijorarea față de „soarta celor 
circa 800 000 de algerieni care tră
iesc în Franța". „în ce constă. în 
fapt, legea respectivă ?“ — conti
nuă „Revolution africaine". Pen
tru a răspunde la această întreba
re citează mai intii cuvintele de
putatului Pierre Mazeand, rapor
torul proiectului : „Fără să re
nunțăm la caracterul de tară pri
mitoare, nu pufem totuși lăsa 
Franța să devină loc de refugiu 
pentru cei în afara legii, indife
rent de originea lor". Legea îi va 
proteja numai pe străinii cu ade
vărat „demni de încredere". „în 
legătură cu acestea — arată mai 
departe revista algeriană — se ri
dică o serie de întrebări privind

ROMÂNIA ÎN ANUL i 

INTERNAȚIONAL j 
AL PĂCII !

PACEA, ASPIRAȚIE SUPREMĂ 
A POPORULUI ROMÂN

Glasul României, glasul rațiunii
Dorința de pace a

poporului român a
constituit dominanta
permanentă a spiritua
lității sale, în -pace 
ne-am realizat cele 
mai frumoase visuri, 
prin pace ne-am im
pus iii conștiința uma
nității. Ori de cite ori 
ne-au fost afectate li
niștea și tihna, ori de 
cite ori ne-au fost a- 
menințate „riul și ra
mul", ne-am apărat, 
pină la sacrificiul su
prem, dreptul la o 
viată liberă și demnă. 
Și astfel am trecut și 
am rămas in frămin- 
tata noastră istorie cu 
fruntea sus. demni și 
umani. Chintesență a 
aspirațiilor poporului 
nostru, epoca pe care 
o trăim poartă am
prenta celei mai re
prezentative persona
lități din cite a cu
noscut istoria națio
nală. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
omul care și-a consa
crat si iși consacră 
toate energiile binelui 
propriului ponor si. 
deopotrivă, cauzei pă
cii și progresului tu
turor popoarelor.

Inițiativele și de
mersurile tării noas
tre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu in

Voința nestrămutata întărită 
prin fapte

Scriu aceste rinduri 
din dorința de a-mi 
exprima, alături de 
comuniștii, de toți oa
menii muncii de la 
întreprinderea de va
goane din Arad, indi
ferent de naționalita
te, adeziunea deplini 
la strălucitele ini
țiative de pace 
ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pri
vind oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, in pri
mul rind la dezarma
re nucleară, care, în 
Spiritul înaltei respon
sabilități comuniste, 
dau glas aspirațiilor 
poporului nostru spre 
o lume în care si 
triumfe înțelegerea și 
colaborarea.

Eu și tovarășii mei 
de muncă, aidoma în
tregului nostru popor, 
sîntem profund îngri
jorați că armele ato
mice se înmulțesc și 
se perfecționează. în 
timp ce se încearcă 
inducerea in eroare a 
popoarelor, afirmin- 
du-se că sporirea ar
senalelor nucleare ar 
constitui o garanție a 
păcii. Nimic nu poate 
fi mai periculos decit 
această idee absurdă, 
deoarece pacea, rivni- 
tă atit de mult de 
popoare, poate fi apă

vederea opririi cursei 
înarmărilor și înfăp
tuirii dezarmării sint 
menite să asigure li
niștea si pacea po
porului român, tuturor 
națiunilor lumii.

Intr-un moment cind 
situația internațională 
cunoaște o stare de 
tensiune și încordare 
deosebită, cind cursa 
înarmărilor se extinde 
la cote noi. extrem de 
periculoase, care pun 
in pericol insăși exis
tența vieții și civiliza
ției pe întreaga plane
tă. glasul României, al 
întregului nostru po
por cheamă la înțelep
ciune, la acțiuni care 
să ducă in final la eli
berarea umanității de 
spectrul distrugerii 
nucleare. în acest an, 
proclamat, prin con
sensul tuturor statelor 
membre ale O.N.U., ca 
An Internațional al 
Păcii, voința de pace 
trebuie să prevaleze, 
să fie dovedită prin 
fapte. Un asemenea 
pas, cel mai lesnicios 
de întreprins, ar fi 
fără îndoială reduce
rea cu cel puțin 5 la 
sută a armamentelor, 
efectivelor si cheltuie
lilor militare, chiar 
înaintea realizării unui 
acord corespunzător.

rată nu prin înmulți
rea mijloacelor de 
distrugere pe Pămint 
și îh Cosmos, ci. dim
potrivă, prin înlătura
rea acestora, prin în
făptuirea dezarmării.

Trecind de fiecare 
dată, cu eroism și 
dragoste de țară, pes
te vicisitudinile isto
riei, poporul nostru, 
astăzi deplin stăpîn 
pe destinele sale, este 
mindru de realizările 
obținute în anii con
strucției socialiste, și 
mai cu seamă în 
ultimii 21 de ani 
de istorie nouă, de 
cînd in fruntea parti
dului îl avem pe 
cel mai iubit fiu al 
națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tot 
ce am construit în 
țari, toate izbînzile, 
rod al activității pline 
de abnegație și hărni
cie a oamenilor mun
cii, tn frunte cu co
muniștii, se constituie 
în bunuri ale' civiliza
ției socialiste româ
nești și, totodată. In 
temeiuri pentru noi 
aspirații spre progres 
ți propășirea patriei. 
Iată de ce, apărîndu- 
ne interesele vitale și 
invățind din greșelile 
care au precedat cel 
de-al doilea război 
mondial, trebuie să ne

caracterul legii adoptate : care din
tre străini sint demni de încre
dere și care nu sint ? Se va men
ționa oare acest lucru in buletinul 
de identitate sau in permisul de 
ședere ? Și, desigur, va fi necesar 
să se știe cine este -in afara legii- 
și cine nu este. Probabil că va fi 
suficientă o simplă altercație in
tr-o circiumă pentru ca un imi
grant, care se apără împotriva 
unei provocări rasiste, să fie con
siderat in afara legii și deci con
dus cu forța la frontieră".

„Legea in cauză — continuă 
„Revolution africaine" — deschide 
larg porțile arbitrariului. Un sim
plu ordin, ca urmare a unui ra
port al politiei, și imigrantul in
dezirabil este expulzat, fără posi
bilitatea de a face recurs. Nu este 
greu de înțeles la Ce abuzuri va 
duce prevederea privind -periclita
rea ordinii publice-. Va fi sufi
cient, de exemplu, să posezi un 
anumit gen de literatură, care să 
nu placă poliției, sau să frecven
tezi anumite persoane, ori un cere 
oarecare, considerate indezirabile 
etc. pentru a se considera că -pe
riclitezi ordinea publică-. Dună 
cum se vede, serviciile de poliție 
sint investite cu puteri discrețio
nare, care vor acționa potrivit de
nunțurilor unor vecini răuvoitori 
sau ale unor rasiști zeloși".

„Noua lege — arată mai departe 
revista — mai prevede că -imi
granții leneși și fără resurse timp 
de mai mult de șase luni tint ex
pulzați in mod automat». Numai 

potrivit apelului adre
sat de președintele re
publicii noastre tutu
ror statelor din Euro
pa, S.U.A. și Canadei. 
Susțin din inimă hotă- 
rirea de a se organiza 
un referendum în țara 
noastră pentru a se 
trece la o asemenea 
măsură și mă voi de
clara cu întreaga mea 
ființă in sprijinul ei.

Exprimindu-ne de
plina adeziune la în
țeleaptă politică exter
nă a României socia
liste. elaborată cu atita 
strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne 
angajăm să participăm 
activ, alături de cele
lalte ponoare, la acțiu
nile ferme pentru 
dezarmare și pace. A- 
firm acest lucru cu 
conștiința faptului că 
tot ce s-a realizat la 
Iași, cit și în întreaga 
țară in anii mari
lor zidiri ai „Epocii 
Ceaușescu" a fost și 
este rodul politicii in
terne și externe a 
partidului și statului 
nostru, o politică a 
muncii constructive, de 
pace și colaborare.

Camelufa BELDIE 
rectorul Institutului 
politehnic lași

ridicăm cu hotărîre la 
luptă pentru asigura
rea păcii și înfăptui
rea dezarmării.

Ne exprimăm con
vingerea că un pas 
important pe calea 
realizării acestui o- 
biectiv vital l-ar con
stitui înfăptuirea pro
punerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca 
fiecare stat european, 
S.U.A. și Canada să-și 
reducă cu cel puțin 5 
la sută armamentele, 
efectivele și cheltuie
lile militare, chiar 
înainte de a se ajun
ge la un acord cores
punzător în acest do
meniu. Fondurile ast
fel eliberate ar urma 
să fie folosite pentru 
combaterea subdezvol
tării, șomajului, pre
cum și pentru solutio
narea altor probleme 
ale progresului econo
mic si social, ale asi
gurării bunăstării, li
bertății si indepen
denței fiecărei na
țiuni. Aceasta ar con
stitui. intr-adevăr, o 
dovadă a atașamentu
lui prin fapte, și nu 
numai prin vorbe, față 
de ideea păcii !

Ioan DOB1 
lăcătuș, 
Întreprinderea 
de vagoane Arad

că -cineva» va trebui să stabileas
că linia de demarcație dintre le
nevie și șomaj".

în legătură cu aceeași problemă, 
intr-o corespondență din Paris, 
transmisă de M. Merzak. cores
pondentul revistei „Revolution 
africaine", se scrie :

„în cele 17 articole ale legii se 
prevăd următoarele : intensificarea 
măsurilor la frontiere pentru in
terdicția imigrării clandestine : in
tensificarea supravegherii imigran
ților care nu au o situație clară ; 
expulzarea imigranților indezira
bili. Elementul fundamental al 
legii este acordarea de puteri dis
creționare poliției și administrației 
pentru a expulza din Franța pe 
toți străinii considerați că -ame
nință ordinea publică». Aceste dis
poziții au provocat o profundă ne
liniște în sinul celor patru mili
oane de imigranți, pătura cea mai 
defavorizată și aflată pe treapta 
cea mai de jos a societății — o 
imigrație frustrată, prizonieră a 
bidonvilurilor și ghetourilor".

Viața este la fel de grea și pen
tru imigranții din a doua genera
ție — se arată in continuare. In
diferent de originea lor, ei se văd 
confruntați cu tot felul de neplă
ceri, cu oprobriul public, fiind con
siderați „străini" și supuși presiu
nilor de tot felul. Ei reprezintă 
generația născută în condițiile cri
zei. ale șomajului de masă, delinc
ventei, drogurilor — acestea fiind 
elemente constitutive ale univer
sului vieții lor. O spune elocvent 
un copil de opt ani : „Cînd vot li 
mare, voi fi șomer ca și tata".

în încheiere, „Revolution afri
caine" scrie : „Multi algerieni, 
aflați la lucru in Franța, se în
torc acasă. Și fac aceasta pen
tru că ei sînt conștienti de faptul 
că pentru ei, ca și pentru ceilalți 
imigranți, nu mai există viitor in 
această țară".
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Miercuri s-au încheiat la București 
lucrările ședinței Comitetului mi
niștrilor afacerilor externe ai state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 14—15 octombrie 1986, 

la București a avut loc ședința Co
mitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală.

La ședință au participat : M. Iva
nov, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria. B. Chnoupek. minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, O. Fischer, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, M. 
Orzechowski. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Po
lone, loan Totu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, P. Vărkonyi, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare. E. A. Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Miniștrii au efectuat un schimb de 
păreri și informații privind situația 
din Europa și din lume, acordînd a- 
tenția principală problemelor opririi 
cursei înarmărilor și dezarmării, in 
primul rind ale dezarmării nucleare, 
eforturilor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia in vederea 
înfăptuirii Programului propus în 
Apelul de la Budapesta de reducere 
a forțelor armate și armamentelor 
convenționale in Europa, sarcinilor 
însănătoșirii situației din lume, in
clusiv in domeniul relațiilor econo
mice internaționale.

1. Participanții la ședință au evi
dențiat că evoluția evenimentelor in 
Europa și în lume confirmă aprecie
rile și copcluziile formulate la Con
sfătuirea din iunie a.c. a Comitetului 
Politic Consultativ. A fost exprimată 
îngrijorarea în legătură cu situația 
gravă care se menține pe plan mon
dial și pericolul de război, ca ur
mare a intensificării cursei înarmă
rilor. în primul rînd a celei nuclea
re, a acțiunilor S.U.A. și N.A.T.O., 
care refuză să se angajeze pe calea 
opririi cursei înarmărilor, preîntim- 
Pinării extinderii acesteia in Cosmos, 
încetării experiențelor nucleare.

Problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, înfăptuirea 
dezarmării, eliminarea pericolului 
unei catastrofe nucleare.

Ministrul afacerilor externe ăl
U.R.S.S., E. A. Șevardnadze, a infor
mat participants la ședință despre 
rezultatele intîlnirii, care a avut loc 
la inițiativa Uniunii Sovietice la 
Reykjavik, între M. S. Gorbaclov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și R. Reagan, președintele S.U.A. 
Statele reprezentate la ședință au ex
primat sprijinul' lor față de poziția
U.R.S.S. la întilnire, față de propu- 
ne.ile sovietice de mare amploare si 
de largă perspectivă privind redu
cerea radicală a armamentelor stra
tegice ofensive, lichidarea rachetelor 
americane și sovietice cu rază medie 
de acțiune din Europa, in condițiile 
reducerii concomitente a acestor ra
chete în Asia. înghețarea rachetelor 
cu raza de acțiune sub o mie de kilo
metri, consolidarea prevederilor Tra
tatului cu privire la limitarea siste
melor de apărare antirachetă. interzi
cerea completă și definitivă a expe
riențelor nucleare. S-a exprimat spri
jin fată de cererea Uniunii- Sovietice 
de instaurare a celui mai riguros 
control asupra complexului de mă
suri propuse. Trebuie să existe ga
ranția că în procesul lichidării arme
lor nucleare, nici una dintre părți nu 
va încerca să obțină superioritate 
militară asupra celeilalte. înfăptuirea 
acestor propuneri ar permite ca. in
tr-un scurt timp, să se realizeze o 
schimbare radicală spre bine în re
lațiile internaționale, să se asigure o 
cotitură in toate domeniile luptei 
pentru dezarmare, să se înlăture pe
ricolul războiului nuclear, să se trea
că la o lume fără arme nucleare.

A fost exprimat regretul că aceste 
propuneri nu au fost acceptate.

Statele participante la Tratatul ds 
Ia Varșovia cheamă S.U.A. și celelalte 
țări ale N.A.T.O. să tină seama de 
întreaga seriozitate a actualei situa
ții din lume si să abordeze, în mod 
constructiv, cu realism și răspundere 
propunerile Uniunii Sovietice, care 
continuă să constituie principala 
temă a dialogului sovieto-american.

Participanții la întilnire au expri
mat hotărîrea țărilor lor de a conti
nua dialogul, lupta activă pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, 
crearea unui sistem cuprinzător de 
securitate internațională și pace.

Sînt necesare acțiuni hotărîte si 
responsabile ale tuturor statelor, mari 
sau mici, fără deosebire de orîndui- 
re socială, care să pună capăt cursei 
înarmărilor pe Pămînt. să preintîm- 
pine extinderea ei în Cosmos, pentru 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, de reducere a cheltuielilor mi
litare, pentru a asigura tuturor po
poarelor o securitate trainică si con
dițiile de pace pentru dezvoltarea 
lor economico-socială.

Miniștrii au subliniat că în ulti
mul timp în evoluția situației Inter
nationale își fac loc. nu fără difi
cultăți. tendințe pozitive. Propune
rile statelor socialiste aliate, care 
arată calea concretă și reală spre 
înlăturarea pericolului nuclear și a- 
sigurarea securității generale, se 
bucură de un sprijin tot mai mare 
în lume.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia dau o înaltă apreciere 
rezultatelor primei etape a Confe
rinței de la Stockholm. înțelegerile 
realizate prin consens în cadrul 
acesteia au o mare importantă pen
tru întărirea încrederii, răspund as
pirațiilor popoarelor din Europa și 
din întreaga lume. Spiritul de co
laborare. realism și înțelegere care 
a predominat la conferință a per
mis să se convină măsuri substan
țiale de încredere și securitate. A- 
ceasta demonstrează că atunci cind 
există voință politică și cind se de
pun eforturi de către toate statele 
interesate se pot soluționa proble
me importante din domeniul secu
rității. Acordul de la Stockholm con
stituie un bun punct de plecare 
pentru trecerea la negocieri privind 
reducerea efectivelor militare și ar
mamentelor conventionale in Euro
pa si. paralel, măsuri de încredere, 
inclusiv de limitare a activităților 
militare.

la Tratatul de la Varșovia si-a încheiat lucrările
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trul afacerilor externe al 
lone, I. Totu, ministrul 
externe al Republicii 
România, P. Vărkonyi, 
afacerilor externe al R.P.

La ședință au participat : B. Chnou- 
pek, ministrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, O. Fischer, mi
nistrul afacerilor externe al R.D. 
Germane, M. Orzechowski, minis-

COMUNICATUL

Miniștrii au salutat încheierea 
Convenției privind informarea și 
acordarea de ajutor în caz de avarie 
nucleară și s-au pronunțat pentru 
lărgirea colaborării în scopul creării 
unui regim internațional de folosire 
si dezvoltare în condiții de deplină 
securitate a energeticii nucleare.

Pronuntîndu-se ferm pentru dezar
mare nucleară, statele reprezentate 
la ședință acordă o importantă deo
sebită realizării programului propus 
de Uniunea Sovietică privind lichi
darea totală și pretutindeni, pînă la 
sfîrșitul secolului, a armelor nuclea
re si a celorlalte tipuri de arme de 
distrugere în masă.

Miniștrii au relevat urgența înce
tării oricăror experiențe nucleare. A 
fost salutată hotărîrea Uniunii So
vietice privind prelungirea pînă la 
âfirșitul acestui an a moratoriului 

nilateral de încetare a experiențe
lor nucleare si a fost adresată din 
nou S.U.A.. precum și celorlalte 
state posesoare de arme nucleare 
chemarea de a opri toate experien
țele nucleare și a acționa pentru 
încheierea cît mai curînd a unui 
acord de interzicere totală a acestora.

Militînd pentru o abordare com
plexă a problemelor dezarmării. Sta
tele reprezentate la ședință au 
subliniat importanta Apelului adop- 

• tat la Consfătuirea de la Budapesta 
a Comitetului Politic Consultativ cu 
privire la un program de reducere 
cu 25 la sută, pînă în anul 1990, a 
forțelor armate și armamentelor con
ventionale în Europa, reducere care 

, trebuie să fie însoțită de micșorarea 
proporțională a cheltuielilor milita
re ale statelor. Realizarea acestor 
măsuri ar crea condițiile necesare 
pentru continuarea reducerii forțelor 
armate și armamentelor convențio
nale în Europa. Statele participante 
la Tratatul de la Varșovia reafirmă 
că sînt gata să treacă imediat la 
examinarea practică ă acestor pro
puneri. să analizeze într-un spirit 
constructiv și alte măsuri asemănă
toare. care ar putea fi prezentate de 
statele membre ale N.A.T.O.. de 
statele neutre și nealiniate, de cele
lalte țări europene.

A fost ascultată o Informare cu 
privire la activitatea desfășurată 
pentru difuzarea și prezentarea 
Apelului adoptat la Consfătuirea de 
la Budapesta a Comitetului Politic 
Consultativ și ecourile pe plan in
ternational la acest apel, a minis
trului afacerilor externe al R. P. 
Ungare. P. Vărkonyi.

• Ministrul român al afacerilor ex
terne. Ioan Totu. a informat pe 
participanții la ședință despre re
centa hotărire a Republicii Socialis
te România de a trece la reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor si cheltuielilor sale militare.

Participanții la ședință au subliniat 
necesitatea realizării de înțelegeri 
concrete In cadrul negocierilor 
sovieto-americane privind armamen
tele nucleare și cosmice, care să țină 
seama de interesele ambelor părți 
și ale tuturor celorlalte state. A fost 
relevată, totodată, importanța deose
bită a menținerii acordurilor și con
vențiilor încheiate în domeniul limi
tării înarmărilor și dezarmării și s-a 
adresat S.U.A. chemarea de a res
pecta riguros acordurile privind 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive și tratatul cu privire la li
mitarea sistemelor de apărare anti
rachetă.

Miniștrii apreciază că se impune 
cu stringență să înceteze pregătirile 
pentru „războiul stelelor" și aderarea 
la acestea a altor state, elaborarea 
unor proiecte de genul „Inițiativei 
de apărare europeană", orice acțiuni 
de militarizare a Cosmosului, care 
agravează pericolul războiului nu
clear și au reafirmat poziția țărilor 
lor în favoarea înfăptuirii unui pro
gram privind acțiuni practice co
mune ale tuturor statelor de folo
sire in scopuri pașnice a Cosmosului, 
ca bun al întregii omeniri.

Ă fost salutată necesitatea finali
zării urgente a lucrărilor de ela
borare și încheiere a unei convenții 
internaționale în care să se prevadă 
interzicerea armelor chimice, distru
gerea stocurilor existente și a in
stalațiilor de producere a acestor 
arme. Un obstacol serios îh înfăp
tuirea acestui obiectiv îl reprezintă 
planurile de producere și amplasare 
în. Europa a variantei binare a armei 
chimice, deosebit de periculoase.

A fost reafirmată necesitatea di
namizării lucrărilor Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva, a tutu
ror forumurilor și mecanismelor de 
negocieri în problemele dezarmării, 
pentru ca acestea să desfășoare o ac
tivitate mai eficientă și să nu con
stituie un paravan pentru continua
rea nestingherită a cursei înarmărilor.

Statele reprezentate la ședință sînt 
hotărîte să continue și să aprofuh- 
deze dialogul politic cu celelalte 
state în scopul întăririi încrederii și 
înțelegerii, realizării de acorduri 
concrete în problemele dezarmării, și 
asigurării păcii și cheamă S.U.A. și 
celelalte țări N.A.T.O. să răspuridă 
pozitiv la inițiativele statelor socia
liste, îndreptate spre soluționarea 
problemelor majore ale lumii con
temporane.

Statele reprezentate la ședință sa 
pronunță pentru crearea unui sistem 
cuprinzător de securitate internațio
nală, care să cuprindă domeniile mi
litar și politic, precum și cele eco
nomic și umanitar. Miniștrii s-au 
pronunțat pentru trecerea în cadrul 
O.N.U. — pe baza inițiativei pre
zentate de unele țări socialiste — 
la elaborarea unui document fun
damental care să formuleze princi
piile de bază ale unui astfel de 
sistem.

Miniștrii au reafirmat poziția sta
telor lor cu privire la necesitatea 
respectării cu strictețe de către toate 
statele a principiilor independenței 
și suveranității naționale, nerecurge- 
ril la forță și la amenințarea cu 
forța, inviolabilității frontierelor șl 
integrității teritoriale, soluționării pe 
cale pașnică a diferendelor, neames
tecului în treburile interne, egalității 
în drepturi și a celorlalte norme 
unanim recunoscute ale relațiilor 
internaționale.

2. Miniștrii consideră că situația 
actuală din Europa reclamă, mai 
mult ca oricind. măsuri practice 
pentru eliminarea confruntării mili
tare pe continent. .

R.P. Po- 
afa cerilor 
Socialiste 
ministrul

Ungare,

Este necesar să se depună toate 
eforturile pentru Încheierea In cel 
mai scurt timp a unui acord privind 
lichidarea rachetelor sovietice și 
americane cu rază medie de acțiune 
din Europa, ceea ce ar reprezenta 
un pas important, pe calea eliberării 
depline a continentului de armele 
nucleare.

O contribuție importantă la cauza 
eliberării Europei de armele nuclea
re și chimice ar avea-o crearea de 
zone libere de asemenea arme de 
distrugere In masă în Balcani, in 
centrul șl nordul Europei și s-a 
reafirmat sprijinul față de propune
rile avansate în acest scop de Re
publica Socialistă România șl R.P. 
Bulgaria și, respectiv, R.D. Germa
nă și R.S. Cehoslovacă.

Participanții la ședință au eviden
țiat interesul țărilor lor pentru reali
zarea urgentă, la negocierile de la 
Viena, a unui acord cu privire la re
ducerea trupelor și armamentelor în 
centrul Europei.

In cadrul schimbului de păreri cu 
privire la pregătirile pentru reuniu
nea reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa, care își 
va începe lucrările în luna noiem
brie la Viena. miniștrii au subliniat 
hotărîrea statelor lor de a contribui 
la dezvoltarea procesului general-eu- 
ropean în toate domeniile, ținînd 
seama de interesele legitime ale ță- 

'rilor participante și s-au pronunțat 
pentru desfășurarea reuniunii în spi
rit constructiv și adoptarea la aceasta 
de măsuri concrete, care să contri
buie la însănătoșirea climatului poli
tic, reluarea politicii de destindere, 
intensificarea colaborării pe baza 
respectării stricte a principiilor si 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, ca un tot unitar și echilibrat.

O importantă deosebită ar avea-o 
adoptarea la reuniunea de la Viena 
a unei hotărîri privind organizarea, 
in cea de-a doua etapă, a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Euro
pa. de negocieri vizînd reducerea 
substanțială a forțelor armate și ar
mamentelor convenționale. întărirea 
încrederii și securității pe continent.

Miniștrii s-au pronunțat pentru re
ducerea încordării în Mediterana, 
transformarea acestei regiuni Intr-o 
zonă a păcii trainice, bunei vecină
tăți și colaborării, pentru organiza
rea, în acest scop, a unei conferința 
internaționale. ,

Miniștrii au subliniat importanta 
realizării la reuniunea de la Viena 
de înțelegeri privind intensificarea și 
lărgirea colaborării in domeniile eco
nomiei. științei, tehnologiei și pro
tecției mediului înconjurător, renun
țarea la politicile și practicile 
obstrucționiste, profund dăunătoare, 
din calea schimburilor reciproc avan
tajoase în aceste domenii. întărirea 
Încrederii în raporturile economice 
dintre state.

Statele reprezentate la ședință «a 
pronunță pentru lărgirea schimbului 
de valori spirituale dintre națiuni, 
menite să ducă la o mai bună cu
noaștere șl înțelegere reciprocă, la 
facilitarea accesului locuitorilor con
tinentului la tezaurul civilizației 
umane si militează pentru o largă 
colaborare in domeniul umanitar, 
pentru deplina înfăptuire a drepturi
lor omului in toate domeniile, și In 
mod deosebit a dreptului la viată, în 
condiții de pace si libertate, cu res
pectarea suveranității statelor.

Miniștrii au exprimat speranța că 
propunerile constructive avansate Ia 
întîlnirile la nivel de experti în ca
drul procesului general-european 
după reuniunea de la Madrid, pre
cum și experiența acestor întîlnirl 
vor contribui la desfășurarea cu suc
ces a reuniunii de la Viena.

S-a subliniat cu satisfacție că pro
punerea statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia ca la ședința de 
deschidere a reuniunii de la Viena să 
participe miniștrii afacerilor externe 
se bucură de un larg sprijin.

La ședință s-a subliniat că inviola
bilitatea frontierelor, respectarea 
realităților teritorial-politice stator
nicite ca rezultat al celui de-al doilea 
război mondial și evoluției postbelice 
constituie o condiție necesară pentru 
o pace durabilă în Europa, pentru re
lații ’ normale între statele continen
tului. Activitatea forțelor revanșarde, 
îndeosebi din Republica Federală 
Germania, și încurajarea revanșismu- 
lui. oriunde s-ar manifesta, nu numai 
că înveninează atmosfera politică și 
îngreunează colaborarea normală în 
Europa, dar constituie o amenințare 
pentru pacea Și securitatea inter
națională.

Miniștrii s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea colaborării reciproc 
avantajoase cu țările Comunității 
Economice Europene si au reafir
mat poziția statelor lor în favoarea 
stabilirii de relații oficiale de către 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și de fiecare tară membră a 
C.A.E.R. cu Comunitatea Economică 
Europeană.

Statele reprezentate la ședință sînt 
hotărîte să continue cu perseverentă 
eforturile pentru depășirea divizării 
continentului șl edificarea unei Eu
rope a păcii, colaborării prietenești 
și' bunel vecinătăți. Acesta este un 
obiectiv ce poate fi Înfăptuit prin 
acțiuni energice, comune ale tuturdr 
statelor și popoarelor europene.

3. Statele socialiste aliate cer să 
înceteze politica imperialistă de 
forță, dictat și agresiune și se pro
nunță cu hotărire pentru respecta
rea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, fără ames
tec din afară.

Miniștrii au reafirmat poziția prin
cipială a statelor lor privind solu
ționarea neîntîrziată si justă, pe 
calea negocierilor, a conflictelor și

în cursul zilei de miercuri au 
părăsit Bucureștiul Bohuslav Chnou
pek, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Oskar Fischer, ministrul afacerilor 
externe ăl Republicii Democrate 
Germane, Marian Orzechowski, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populate Polone, Păter Vâr- 
konyi, ministru] afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare. Marii 
Ivanov, prim-adjunct a) ministrului 
afacerilor externe al Republicii 

E. A. Șevardnadze, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., M. Ivanov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Bulgaria.

La încheierea lucrărilor a fost 
adoptat următorul comunicat ;

focarelor de încordare din Orientul 
Mijlociu, Asia de sud-est și sud-vest, 
America Centrală. Africa australă și 
alte regiuni ale lumii și se pronunță 
pentru întărirea păcii și securității, 
dezvoltarea unor relații de încrede
re. bună vecinătate și colaborare in 
Asia și zona Oceanului Pacific, ba
zinul Oceanului Indian. Africa și 
America Latină.

S-a subliniat necesitatea organiză
rii unei conferințe internaționale 
privind Orientul Mijlociu, sub egida 
O.N.U., și crearea, in acest scop, a 
unui comitet pregătitor format din 
reprezentanți al celor cinci membri 
permanent! ai Consiliului de Secu
ritate și ai tuturor părților intere
sate.

La ședință au fost reafirmate so
lidaritatea și sprijinul fată de po
poarele care luptă pentru libertate, 
întărirea independentei și progres 
social-economic, împotriva imperia
lismului și colonialismului.

Miniștrii consideră că terorismul, 
în primul rînd terorismul de stat, 
constituie un pericol pentru pacea, 
securitatea și colaborarea interna
țională. Subliniind că sînt gata să 
conlucreze constructiv cu celelalte 
state în scopul eliminării acestui fe
nomen periculos, participanții la șe
dință s-au pronunțat pentru elabo
rarea de reglementări internaționale 
și adoptarea de măsuri necesare în 
vederea prevenirii și combaterii ori
căror acte de terorism internațional.

în legătură cu rezultatele Confe
rinței de. la Harare a șefilor de stat 
și de guvern ai statelor nealiniate, 
miniștrii au relevat contribuția cres- 
cîndă a mișcării de nealiniere la 
lupta pentru înlăturarea pericolului 
de război, dezarmare, asigurarea 
dreptului popoarelor la dezvoltare 
liberă și independență, pentru așe
zarea relațiilor economice interna
ționale pe baze echitabile. A fost 
subliniată hotărîrea statelor repre
zentate la ședință de a lărgi In con
tinuare colaborarea cu statele nea
liniate în toate domeniile vieții in
ternaționale.

Interesele securității In lume și In 
diferitele zone ale acesteia necesită 
eforturi vizînd restructurarea rela
țiilor economice internaționale pa 
baze democratice, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure tuturor statelor o 
securitate economică egală, lichida
rea subdezvoltării, reglementarea 
globală și echitabilă a problemei da
toriilor externe și eliminarea din 
practica internațională a tuturor for
melor de discriminare. Sînt inadmi
sibile exploatarea neocolonialistă a 
țărilor in curs de dezvoltare, proce
sul continuu al sustragerii de mij
loace din economiile naționale ale 
acestor țări.

A fost relevată Importanța orga
nizării în cadrul O.N.U. de negocieri 
concrete și eficiente, cu participarea 
tuturor statelor, în vederea soluțio
nării globale și echitabile a celor 
mai importante problende economice 
internaționale.

Statele participante la Tratatul de 
Ia Varșovia s-au pronunțat din nou 
pentru convocarea unui forum mon
dial la care s-ar putea examina In 
mod complex problemele securității 
economice, instaurării noii ordini 
economice Internaționale, dezvoltării 
colaborării comerciale și tehnico-ști- 
intifice. înlăturării a tot ceea ce îm
povărează raporturile economice 
mondiale.

Țările reprezentate la ședință se 
pronunță cu hotărire pentru folosi
rea mijloacelor, resurselor materiale 
și științifice, eliberate ca urmare a 
reducerii cheltuielilor militare. In 
scopuri pașnice, inclusiv pentru acce
lerarea progresului social-economic 
al țărilor în curs de dezvoltare și 
acordă o mare importanță organizării 
conferinței internaționale pentru 
dezarmare si dezvoltare.

Miniștrii s-au pronunțat pentru 
creșterea rolului O.N.U. în menți
nerea păcii si securității internațio
nale, în soluționarea problemelor cu 
care se confruntă omenirea.

4. La ședință s-a relevat că în ac
tualele împrejurări internaționale au 
o mare importantă Întărirea unității 
și coeziunii statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a alianței lor 
defensive, dezvoltarea colaborării in 
toate domeniile. A fost exprimață 
hotărîrea de a conlucra tot mai activ 
în problemele internaționale, pentru 
eliminarea pericolului de război nu
clear. înfăptuirea dezarmării și întă
rirea păcii generale. A fost reafir
mată poziția constantă privind des
ființarea simultană a Tratatului de 
la Varșovia și a N.A.T.O. și. ca prim 
pas, lichidarea organizațiilor lor mi
litare.

Statele reprezentate la ședință se 
pronunță pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea relațiilor cu celelalte țări socia
liste. pentru conlucrare și colaborare 
cu acestea în interesul luptei pentru 
pace si socialism, împotriva imperia
lismului.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia adresează tuturor țărilor 
și popoarelor, forțelor iubitoare de 
pace, chemarea ca. acționînd în spi
ritul telurilor generoase ale Anului 
Internațional al Păcii, să-și unească 
eforturile și' să facă totul pentru 
realizarea de măsuri concrete de 
dezarmare nucleară. încetarea tutu
ror experiențelor nucleare, reducerea 
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare. In 
era nuclearo-cosmică. aceasta este 
singura cale pentru edificarea unei 
securități trainice în Europa si în 
întreaga lume.

★
Ședința Comitetului miniștrilor 

afacerilor externe s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de prietenie si 
colaborare tovărășească. Următoarea 
ședință va avea loc la Moscova.

Populare Bulgaria, care au luat parte 
la ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de loan Totu, ministrul aface
rilor externe, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorii aces
tor țări acreditați la București.

(Agerpres)

MOSCOVAPROPUNERILE ROMÂNIEI PRIVIND REGLEMENTAREA 
PAȘNICĂ A DIFERENDELOR DINTRE STATE 
în dezbaterea Comitetului pentru probleme juridice 

al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager

pres). — N. Chilie transmite : In 
Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale a O.N.U. se 
examinează în aceste zile punctul 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor dintre state, care, după 
cum se știe, are la bază o valoroasă 
Inițiativă a României. In cadrul 
dezbaterilor reprezentanții unui ma
re număr de state au evidențiat în
semnătatea deosebită și actualitatea 
deliberărilor Națiunilor Unite pe a- 
ceastă temă, mai ales în condițiile 
internaționale actuale, au reliefat 
necesitatea sporirii rolului O.N.U. și 
a întăririi mecanismelor sale pentru 
soluționarea prin mijloace exclusiv 
pașnice a tuturor conflictelor și di
ferendelor existente, în interesul po
poarelor implicate în aceste con
fruntări militare, al cauzei păcii și 
securității generale.

Referindu-se la importanța iniția
tivei românești, reprezentantul Ff- 
lipinelor a adresat felicitări țării 
noastre pentru propunerile construc
tive vizînd consolidarea și perfec
ționarea mecanismelor și procedu
rilor O.N.U. de reglementare pașni
că a diferendelor și a apreciat ca 
deosebit de oportună ideea de a se 
recurge la o comisie de bune oficii, 
mediere sau conciliere căreia toate 
statele-părți la diferende să i se
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Deschiderea Congresului mondial de la Copenhaga
COPENHAGA 15 (Agerpres). — 

In capitala Danemarcei au început 
miercuri lucrările Congresului 
mondial consacrat „Anului Inter
național al Păcii". Iau parte peste 
2 300 de delegați, reprezentînd or
ganizații naționale și internațio
nale din 133 state ale lumii. între 
care și România. Timp de cinci 
zile participanții vor dezbate căile 
de acțiune in vederea evitării unei 
catastrofe nucleare nimicitoare, de

Mii de oameni de știință americani se opun 
militarizării Cosmosului

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Peste 7 000 de oameni de știință 
din S.U.A. au hotărît să-și expri
me „puternica opoziție" față de 
proiectul de cercetări militare în 
domeniul spațial „Inițiativa de A- 
părare Strategică'' (S.D.I.). anga- 
jîndu-se să refuze fondurile alo
cate pentru activitatea de cerce
tare din cadrul acestui program — 
scrie ziarul american ..The Wa
shington Post", citat de agenția 
France Presse. La această acțiu
ne iau parte 110 instituții america
ne de cercetări, precum și 15 lau- 
reați ai premiilor Nobel In dome
niul chimiei și fizicii. Parti cipan- 
tii au subliniat că programul S.D.I. 
este „destabilizator și periculos" și. 
în același timp. „Irealizabil din 
punct de vedere tehnic".

Spania își reafirmă opoziția față de introducerea 
și amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său

MADRID 15 (Agerpres). — Dez
armarea reprezintă țelul■ principal 
al politicii guvernului spaniol, a 
declarat ministrul de' externe al 
Spaniei, Francisco Fernandez Or
donez, în cadrul unei alocuțiuni 
rostite tn Camera Deputaților, cita
tă de agenția T.A.S.S. Ministrul 
a subliniat că guvernul spaniol in
tenționează să-și activizeze politica 
în problema dezarmării în toate 
forurile internaționale pentru a 
se realiza o reducere considerabilă
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I ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a avut miercuri 

I o întrevedere cu președintele Ar
gentinei, Râul Alfonsin, care între- 

■ prinde o vizită oficială în U.R.S.S.
Au fost abordate probleme privind

I preintîmpinarea pericolului nu
clear, crearea unei noi ordini eco- 

Inomice internaționale, alte proble
me actuale ale situației Interna
ționale, relatează agenția T.A.S.S. 

IDe asemenea, ău fost discutate 
căile de dezvoltare a relațiilor din
tre cele două țări.

TRATATIVELE DE LA GENE- 
I VA. In cadrul tratativelor sovieto- 

americane privind armamentele 
I nucleare și cosmice, de la Geneva, 

miercuri au avut loc ședința grupu
lui care se ocupă de problemele 

I armamentelor cosmice, precum și 
ședința grupului pentru armamen
te strategice.

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Woj- 
I ciech Jaruzelski, prim-secretar al

C.C. al P.M.U.P., președintele Con- 
I siliului de Stat al R. P. Polone,

l-a primit, miercuri, pe Nikolai 
Rîjkov, președintele Consiliului de 

■ Miniștri al U.R.S.S., aflat la Varșo
via în vizită oficială de prietenie. 

1 Convorbirea s-a referit la aspecte
I legate de dezvoltarea relațiilor

dintre cele două țări și la pro
bleme internaționale de interes
comun, îndeosebi privind activiza
rea eforturilor pentru înlăturarea 

poată adresa pentru' apropierea po
zițiilor și ajungerea la soluții nego
ciate, general acceptabile.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a evidențiat că, în con
cepția României, Comitetul special 
pentru Carta O.N.U. șl creșterea ro
lului organizației trebuie să accele
reze activitatea de analiză șl finali
zare a acestei propuneri, în confor
mitate cu exigențele mereu crescîn- 
de de a se exclude cu desăvîrșire 
forța și amenințarea cu forța din 
viața internațională și de a se in
staura ferm în conduita tuturor sta
telor principiul reglementării exclu
siv pe căi pașnice a tuturor proble
melor litigioase, oricît de complexe 
și spinoase ar fi acestea.

In Încheiere, reprezentantul țării 
noastre a subliniat că întărirea me
canismelor și procedurilor O.N.U. 
de reglementare a diferendelor și 
conflictelor exclusiv prin mijloace 
pașnice — pe linia propunerilor a- 
vansate de România — ar reprezenta 
o contribuție de prim ordin la îm
bunătățirea climatului politic inter
național. la consolidarea legalității 
internaționale, la creșterea generală 
a rolului și autorității Națiunilor 
Unite în Îndeplinirea misiunii lor 
esențiale, de promovare a unor re
lații de prietenie și colaborare Intre 
state, de menținere a păcii și secu
rității in întreaga lume.

trecere la măsuri concrete în di
recția dezarmării. în primul rînd a 
celei nucleare, pentru înfăptuirea 
unei păci trainice și durabile pe 
planeta noastră, pentru asigurarea 
dreptului omului la viață.

tn mesajul adresat acestui forum 
de secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, este lan
sat un apel la consolidarea forțelor 
progresiste. în vederea întăririi și 
menținerii păcii.

*

*

Unul dintre Inițiatorii acestei ac
țiuni. John Kogut. profesor de fi
zică la Universitatea din Illinois, 
a declarat cotidianului că acum, 
„cind am înțeles mai bine obstaco
lul pe care S.D.I. îl reprezintă în 
calea unui veritabil control al înar
mărilor". mișcarea de respingere a 
acestui proiect se va extinde în 
rindul oamenilor de știință ameri
cani. Totodată, el a subliniat că 
eforturi similare pentru mobiliza
rea comunității științifice împotri
va S.D.I. urmează să fie inițiate 
în Marea Britanie si R.F.G.. pină 
Ia sfîrsitul acestei luni.

Potrivit cotidianului, toate cele 
110 instituții științifice americane 
primesc 75 la sută din fondurile 
alocate de administrație pentru 
cercetările din cadrul programului 
„războiul stelelor".

a armamentelor. Spania, a spus el, 
va menține interdicția asupra in
troducerii, depozitării și amplasării 
de arme nucleare pe teritoriul său.

In context, Ordonez a declarat că 
guvernul va proceda la închiderea 
a patru baze americane din Spania, 
dacă cele două țări nu vor ajunge 
la un acord în negocierile pentru 
o reducere substanțială a perso
nalului militar al S.U.A. pînă în 
februarie 1988.
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pericolului unui război nuclear și 
întărirea păcii, relatează agenția 
T.A.S.S. tn aceeași zi, prim-mi- 
niștrii U.R.S.S. și Poloniei au sem
nat documente privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări.

CONFERINȚA DE PRESA. In 
legătură cu începerea, miercuri, a 
retragerii unei părți a contingentu
lui limitat de trupe sovietice din 
Afganistan, general-colonel Nikolai 
Cervov, șef de direcție In Marele 
Stat Major al Forțelor armate so
vietice, a precizat — tn cadrul 
unei conferințe de presă — că vor 
fi retrași în total 8 000 de militari 
sovietici : două regimente de in
fanterie motorizate, un regiment 
de blindate și trei regimente de 
apărare antiaeriană, împreună cu 
mijloacele tehnice și armele din 
dotare, relatează agenția T.A.S.S.

ALEGERI IN BANGLADESH. 
Miercuri, în Bangladesh s-au des
fășurat alegeri prezidențiale. Prin
cipalul candidat este președintele 
țării, Hussain Muhammad Ershad, 
din partea Partidului Jatiya, de 
guvernămînt. Pe listele electorale 
mai sînt înscriși alți 11 candidați.

PREMIILE NOBEL PENTRU FI
ZICA ȘI CHIMIE. Academia re
gală de științe din Suedia a atri
buit Premiu] Nobel pentru fizică 
pe anul 1986 ex-aequo cercetătoru
lui vest-german Ernst Ruska și el
vețienilor Gerd Binnig și Heinrich

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

M. Gorbaclov a prezentat 
o informare privitoare la 

rezultatele intilnlril 
sovieto-americane 

la nivel inalt
MOSCOVA 15 (Agerpres) — La 

Moscova a avut loc, ]a 14 octombrie, 
ședința Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S.. în cadrul căreia M. Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. a prezentat o informare 
referitoare Ia rezultatele întîlnirii 
sale de la Reykjavik cu președin
tele S.U.A., R. Reagan.

După cum transmite agenția
T.A.S.S., Biroul Politic a subliniat că 
poziția părții sovietice la tntîlnirea 
de la Reykjavik s-a bazat pe princi
piile egalității și securității egale, a 
luat in considerare interesele ambelor 
țări, ale aliaților lor, ale popoarelor 
tuturor statelor, a constituit o ex
presie concretă a noii atitudini, a 
noului mod de gindire. a cărui nece
sitate este dictată de realității^ seco
lului racheto-nu clear.

Manifested dorința sinceră de a 
se ajunge la o înțelegere, partea so
vietică a formulat noi propuneri de 
compromis care au făcut posibil să 
se convină asupra celor mai impor
tante probleme ' ca reducerea, iar 
ulterior lichidarea totală a armelor 
strategice ofensive și distrugerea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa. Realizarea acestor pro
puneri — relevă Biroul Politic al 
C.C. al P.C.U.S. — ar crea posibili
tatea unei cotituri radicale în evo
luția relațiilor internaționale, pen
tru eliminarea pericolului nuclear și 
dezvoltarea colaborării dintre toți 
membrii comunității mondiale. Bi
roul Politic a constatat că nu s-au 
putut realiza înțelegerile necesare 
datorită refuzului ferm al admi
nistrației americane de a crea con
diții pentru materializarea lor pe 
calea consolidării regimului ^sistemu
lui de apărare antirachetă și de a 
adopta angajamente corespunzătoa
re, obligatorii pentru ambele părți.

Aprobînd activitatea lui M. Gorba- 
ciov în cadrul întîlnirii cu președin
tele R. Reagan, Biroul Politic al 
C.C. al P.C.U.S. subliniază că din 
punct de vedere calitativ s-a creat 
o nouă situație, lupta pentru dezar
mare nucleară a intrat pe un făgaș 
superior, cind este necesar să se in
tensifice în continuare eforturile în 
scopul reducerii radicale și lichidării 
totale a armelor nucleare. In legătu
ră cu aceasta, a fost subliniată nece
sitatea continuării contactelor și 
convorbirilor. inclusiv la Geneva, 
asupra întregului complex de pro
bleme privind armele nucleare și 
cosmice pe baza platformei prezen
tate de partea sovietică la Reyk
javik.

Consultări politice 
chino-sovielice

BEIJING 15 (Agerpres). — între 
6 și 14 octombrie, la Beijing s-a 
desfășurat cea de-a 9-a rundă a con
sultărilor politice chino-sovietice — 
anunță agențiile China Nouă și 
T.A.S.S. Comunicatul de presă dat 
publicității relevă că, în cursul con
sultărilor, Qlan Qichen, reprezentant 
special al guvernului chinez, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, șl Igor Rogaclov, reprezen
tant special al guvernului sovietic, 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 
terne al U.R.S.S., au continuat exa
minarea problemelor privitoare la 
normalizarea relațiilor chtno-sovie- 
tice. Părțile au procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu sta
diul relațiilor dintre cele două țări 
pe plan politic, economic, comercial, 
cultural și In alte domenii, precum 
și asupra problemelor majore inter
naționale și regionale de interes co
mun. De ambele părți a fost re
afirmată dorința de a îrp bunătăți și 
dezvolta relațiile chino-sovietice.

Relevînd că aceste consultări s-au 
desfășurat într-o atmosferă sinceră, 
deschisă, părțile au subliniat utili
tatea dialogului, convepind ca urmă
toarea rundă de consultări să aibă 
loc la Moscova, în aprilie 1987.

Roher, pentru rezultatul cercetări- 1
lor din domeniul microscopiei elec- .
tronice. In aceeași zi a fost anun
țat Premiul Nobel pentru chimie, I
care a revenit cercetătorilor Dudley 
Hershbach (S.U.A.). Yuan Tseh |
Lee (Taiwan) și John Charles Po- I
lanyi, pentru contribuțiile lor la 1
cunoașterea dinamicii proceselor .
chimice elementare. |

CONSTITUȚIE. Președintele Ff- 
Ilpinelor, Corazon Aquino, a sem- i
nat proiectul noii Constituții a 
țării, prezentat de comisia specială 1
însărcinată cu elaborarea acestuia. .
Documentul declară teritoriul fili- 
pinez liber de arme nucleare șl I
prevede. Intre altele, controlul 
efectiv al statului asupra econo- |
miei țării. De asemenea,. este re- 
inȘtituit sistemul parlamentar bi- *
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cameral. Proiectul noii legi funda
mentale filipineze urmează să fie I
ratificat prin plebiscit la 23 lanua- I
rie, anul viitor.

AUTORITĂȚILE MOZAMBICA- 
NE sînt confruntate cu noi acte 
agresive comise de elemente anti- , 
statale, sprijinite șl înarmate de I 
autoritățile rasiste ale R.S.A. Afri- I
ca de Sud a sprijinit la sfîrșitul 
săptămînii trecute „pătrunderea I 
unor elemente Înarmate și a unor | 
materiale de luptă în provincia 
Manica în vederea atacării culoa- • 
rului Beira". De asemenea, trupe I 
aeropurtate, muniții șl arme au 1 
fost transportate in sudul țării. In 
provinciile Maputo și Gaza, In 
scopul declanșării de operațiuni I 
împotriva trupelor guvernamentale.

REALEGERE. Consiliul Suprem 
al Emiratelor Arabe Unite, cea mal 
inaltă autoritate de stat, a reales . 
miercuri pe șeicul Zayed Bin Sul
tan Al Nahayyan ca președinte al * 
țării pentru un alt mandat de 
cinci ani.


